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 ***   فوائد متفّرقه   ***

فمٛمب  ؽمبٖمبا ايمٖمة ب   الحبشيي: ؿمٙمب احلبٝمبب فمٚمبب زمبـ ز بـ  ) فائدّ (

وايم فمةء َمـ احلبٝمب ؿمةهب زمـ ضمسكم زمـ ؿمبةهب زمسسبٜمٝمؾ ايمب ٞمٝمة يمبف إ  

 و ا  ِمؾ يمف، همٗمبة  رشوؿمٜمة ، وإ  مل سمقصم  رشوؿمٜمة سمسٔمّس  ت     صم  و  

 ومة  أرزمٔم  : ؟َمة رشوؿمٜمة : يمف احلبٝمب ؿمةهب 

 : أ  أىمسسبٜمة َمـ وصمبف ضمبال  . أًهلا 

 : إطمبباج احلٗمبقق ايمالزَمب  همٝمبٜمة . ثـانَـوا 

 :  ا سمُمبٕمٙمٛمل فمبـ اجلبامفمببةت وجمببةيمس اخلبغم واألوراد . ثالجـوا 

: ضمِمببق  ايمِمببٙم  يمٙمبببضمؿ والضمسببة  يمٙمءببةر وومببباء ايمّمببٝمػ  رابعوــا 

هبها  أىمسببقا: وومبض اظمحسةج َمٛمٜمة ، همٙمام سمبؿ ىمالَمبف ومبة  األخ ؿمبةهب 

َمسبك ضمِمبٙم  : وومة  ، ورسمب ايمٖمة   ودفمةء يمف فمعم َمْمٙمقزمف ، ايمٖمةئ ة 

 ايم ٞمٝمة هبها ايممموط همٜمل جتةرة آطمبة .

 *** 
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يمإلٞمسبة   يتيسيرإذا مل  :الحبشيي ومة  احلبٝمب أمح  زمـ ز بـ  :  ) فائدّ (

دم  يستحضيراحلّمقر دم صالسمف َمبالال  وفمءبع فمبـ ذيمبؽ همٝمٛمبٕمبل يمبف أ  

بوأٞمف يمبق ىمبة  ومق بة  حل  ، ٞمٖمسف فمءعا وومِمقرا فمـ ضمّمقرا  ٞمٖمسبف  ؾ  ٚم 

زمبؾ ، همبزمام ىمة  ذيمؽ اظمُمٜم  أٞمٖمع يمبف َمبـ ضمّمبقرا ، ٖمٜمة احلّمقر وىمٙم  

 ذيمؽ فمكم احلّمقر َمع اهلل فمع وصمؾ .

 *** 

وأضمسبـ َمبـ ، وأضمسـ َمٛمف ايمٔمٚمؾ زمف ، : ايمٔم ٙمؿ ضمسـ مجٝمؾ  ) فائدّ (

ايمٔمٚمؾ زمف ايمالقاب ، ور ىض اهلل فمع وصمبؾ طمبغم َمبـ ذيمبؽ ىمٙمبف . اظمب ار 

وأَمببة ايمٔمبببةدات ايمٓمببةهبة همٝمٗمبب ر فمٙمٝمٜمببة ايمببػم  ، يمٔمٗمببؾ واألدب فمببعم ا

 وايمٖمةصمب . 

 *** 

 : أٞمببف ومببة  ريض اهلل فمٛمببف: همٗمبب  أؽمببٛم  ايمسببٝمقؿمل إلم أٞمببس  ) فائــدّ (

 يمٙمٚمبب٠مَمـ دم اهلل ضمةصمبب   َقَضيي َمببـ  » ٗمببق  :  ملسو هيلع هللا ىلصرؽمببق  اهلل  ؽمببٚمٔم   

ٚمببب ايمبب ٞمٝمة ؽمبببٔم  ام  ؽمببٛم  ومٝمببة  يمٝمٙمٜمببة وصببٝمة  س ببىم   ب اهلل يمببف َمالببؾ فم 

: ، وأطمبج أزمق أمح  ايمٛمةصح دم همقائ ا فمـ ازمـ فمبةس َمبهمقفمة  « هنةرهة

بَمـ ؽمٔمك ألطمٝمف اظم٠مَمـ دم ضمةصم  وم ّمٝم  يمبف أو مل سم ٗمبض نم   » ب اهلل يمبف ٖم 
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وىمسب يمف زمباءسمكم زمباءة َمبـ ايمٛمبةر وزمبباءة ،   َمـ ذٞمبف وَمة سمٟمطمب َمة سمٗمّ  

 «.َمـ ايمٛمٖمةق 

 *** 

ــدّ (  ع : َمببـ ايمٔمءةئببب أ  سمببب  صببةضمب ايمبب س ـ إذا صمٙمببس َمبب ) فائ

ؼ َمٔمٜمببؿ ايمٕمة بب  و ٓمٜمببب  ببؿ ايمٛمببةس األصمةٞمببب  سببسٟمٞمس هبببؿ و س ّٙمبب

ٞم ٗمبةضبف ، حمةؽمـ َمة فمٛم ا  وإذا صةر إلم زمٝمسف وأهٙمف جت ا صمبةرا  فمٛمٝم ا   ا 

وَمـ ضمٗمبف أ  عٔمبؾ إ ٛمةؽمبف وضمسبـ فمُمبغمسمف ، فمٛمٜمؿ وفم   ختٙمُّٗمف  ؿ 

وهها َمبـ دومبةئؼ ؿمب بؼ ايمٗمبق  . ألهنؿ أضمؼ زمهيمؽ َمـ ؽمقاهؿ ؛ يمبٝمسف 

 الغم َمـ ايمٔمٙمامء همّمال  فمـ نمغمهؿ .  ٕمٖمؾ فمٛمٜمة ىم

 *** 

 :ريض اهلل فمٛمببف اهلل زمببـ فمٙمببقد احلبب اد : ومببة  احلبٝمببب فمببب  ) فائـــدّ (

: أد  (اخلبةء وايمْمبةء وايمِمبةد )ؽمسِمحب دم ؽمبٖمب  شمالشمبب  أؾمٝمببةء : ا

ٙمؼ احلسبـ وايمْمةفمب  وايمِمب ق  هم١مٞمبؽ إذا اؽمسِمبحبسٜمة دم ؽمبٖمب  ، اخل 

 أٞمءح  .

 *** 

 ايمٔمبببببةد صببالح اظمببٔمببةد إ ا زمة اصمسٜمةد.: َمببة زمٙمببغ ) فـائـــدّ ( 
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 *** 

 شعز
 ر بةؽمبببببببةت ايمبصمبببببببة  زمٕمبببببببغم د  بببببببـ

 

 

 و ا سمٗمببببببق  اليمببببببف هببببببل اخلسةؽمبببببب  

 
 وىمبببببؾ ر بةؽمبببببب  َمبببببـ نمببببببغم سمٗمببببببق 

 

 

 أذ  َمببببببـ اجلٙمببببببقس فمببببببعم ايم٘مٛمةؽمبببببب  

 
 وأؾمببببببببب   َمبببببببٛمع   وأفمببببببببع فمببببببببع

 

 

 وطمبببببببغم ر ةؽمبببببببب  سمببببببببب  ايمب ببببببببةؽم  

 
  *** 

أٞمبف ومبة  :  ريض اهلل فمٛمبفالَمة  صمٔمٖمبب ايمِمبةدق  : رود فمـ ) فائدّ (

: ومبة ؟ وَمة ذا   :مل خيٙمؼ أسمٔمب ٞمٖمسف ومل  بزق ، ومٝمؾ يمف َمـ ؿمٙمب َمة)

 ايمباضم  دم ايم ٞمٝمة .

 *** 

 شعز
 إذا  رزق  ايمٖمسببببببببببك َمببببببببببة   ٗمبقسمبببببببببببف

 

 

 وؽمٙمٚمبببببببف  َمببببببـ   همسٛمبببببببب   وضبببببببال  

 
 وفمةهمبببببةا َمبببببع أَمبببببـ وأصببببببح ؾمبببببةىمٝمة  

 

 

 ببببببببة يمٗمببببببببٙم   َمببببببببة  أو يمبومبببببببب  ضم 
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ببببؿ  إ  أٞمبببب  أضم٘مٚمبببب  ومٝمبببب هة ٔم 
 همٗمببببؾ ٞم 

 

 

بببببببببب٘مب وإ ا  آذٞمببببببببب   زمببببببببببعو      ازمُم 

 
 *** 

هبال  ايمٛمبةس دم  ) :: ومة  الَمة  حمٚم  زمـ أيب ايمقرد َمة يمٖمٓمف ) فائدّ (

وفمٚمؾ زمةجلقارح زمال َمقاؿمةة . ؾمسٕمة  زمٛمةهمٙم  وسمّمٝمٝمع همب ّم  ا :ضمبهمكم

 .   ( ايمٗمٙمب فمٙمٝمف وإٞمام َمٛمٔمقا ايمقصق  يمسّمٝمٔمٜمؿ األصق 

 *** 

: ومة  ؽمٝم ٞمة ايمٔمةر  زمةهلل إَمة  األجمةد احلبٝمب فمب اهلل احل اد  ) فائدّ (

إذا أردت أ  سمٔمب  ايمٛمةهمع اظمٜمؿ دم ضمٗمبؽ  : )ا وٞمٖمٔمٛمة زمف وم س اهلل ّس 

َمـ ايمٔمٙمق  واألفمام  واألٞمٖمع األهؿ همةؽمسحرض دم ٞمٖمسؽ زمٟمٞمؽ متبقت 

 نم ا  وأٞمؽ سمِمغم إلم اهلل وسمٗمػ زمكم    بف همٝمسبٟميمؽ فمبـ ىمبؾ نء َمبـ

ؤٞمؽ وأضمقايمبؽ شمبؿ سمِمبغم إلم اجلٛمب  أو قفمٙمقَمؽ وأفماميمؽ ومجٝمبع ؾمب

همبةظمٜمؿ ايمٛمبةهمع َمبـ ذيمبؽ َمبة جتب ا فمٛمب  ذيمبؽ ا اؽمسحّمبةر هبق . ايمٛمةر 

، واألهؿ فمٛم   واألصم ر األضمؼ أ  سمُمبسٕمؾ زمبف وسمالزَمبف . األولم زمؽ 

وَمة جت ا فمٛم  ذيمبؽ ا اؽمسحّمبةر نمبغم ٞمبةهمع و ا َمٜمبؿ همٝمٛمبٕمبل يمبؽ أ  

 .ه همٝمفسم فمف و ا سمُمسٕمؾ زمف و ا سمٟمطم
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وىمهيمؽ َمـ أضمقا  اظمٔمةش إذا اؽمسحرضبت َمالبؾ ذيمبؽ ا اؽمسحّمبةر 

همةيمهد جت ا َمٛمٜمة َمٜمام  ىمةيمهد  ازم  َمٛمف همٝمٛمبٕمل يمؽ أ  سمٔمبج فمٙمٝمبف وَمبة 

جت   ىمةظمسسٕمٛمل فمٛمف َمٛمٜمة نمغم اظمحسبةج إيمٝمبف همٝمٛمبٕمبل يمبؽ أ   ا سمٔمببج 

 .  (فمٙمٝمف و ا سمٟمطمه همٝمف

 *** 

س٘مٙمؿ دم ايمسٛم  إ ا  قَمبة  ىمة  رصمؾ َمـ اظمسٗم َمكم  ا  : : ومٝمؾ  ) فائدّ ( 

هبؾ : واضم ا  همٟمسمةا رصمؾ دم ايمٝمق  ايمهد  س٘مٙمؿ همٝمف همٗمة  يمف أوصٛمل ومة  

همةفمٚمؾ : ومة  ، ٞمٔمؿ : ومة  ؟  همٔمٙمٚم  أ  اهلل ىمسبف ، ٞمٔمؿ : ومة  ؟ أذٞمب  

 ضمسك سمٔمٙمؿ أٞمف وم  حمةا . 

 *** 

فمٙمببؿ أ  ايمٔمببب   ا  ِمببؾ إلم ا :: ومببة  زمٔمببض أئٚمبب  ا بب ا ةت ) فائــدّ (

 ضمسك  ٗمْمع دم ؽمغما ؽم  فمٗمبةت :   َمٛمةز  ايمٗمبزمةت

 اجلقارح فمـ اظم ةيمٖمةت ايمممفمٝم  . ؿ  ْم  : هم   العقبْ األًىل

 : همْمؿ ايمٛمٖمس فمـ اظمٟميمقهمةت اجلسٚمٝم  .  العقبْ الجانَْ

 : همْمؿ ايمٗمٙمب فمـ ايمبفمقٞمةت ايمبمم   .  العقبْ الجالجْ

 : همْمؿ ايمس فمـ ايم٘م ورات ايمْمبٔمٝم  . العقبْ الزابعْ
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 يمبوح فمـ ايمسءةرات احلسٝم  .: همْمؿ ا العقبْ اخلامسْ

 : همْمؿ ايمٔمٗمؾ فمـ اخلٝمة ات ايمقمهٝم  .  العقبْ السادسْ

، همٜمٛمة   ٕمٝمب زمام  ُمةه ا َمـ ايمٙمْمةئػ ايمقهبٝم  فمـ ايم٘مالبةئػ احلسبٝم  

وإذا أرادا َمق اا خلِمقص الصْمٖمةئٝم  ؽمٗمةا زم٘مٟمس حمبسف رشزم   هٛمٝمئ   

 ـمٚمببٟم  وزمةيمببهوق ؾمببقومة  وزمببةيمٗمبب ؿمٙمبببة   الشييربةَمب بب   همٝمببعداد زمسٙمببؽ 

 وزمةيمس٘مق  ومٙمٗمة  وسمقومة  إلم آطمب َمة ومة  .

 *** 

رود فمـ فمقم زمبـ أيب زهمبب فمبـ أخ يمبف وىمبة  همةضبال  أٞمبف و:  ) فائدّ (

ؽمؿ األفمٓمؿ ايمبهد إذا د فمبل زمبف أصمبةب اهلل أ   ب ٛمل ا ا دفمقت  )ومة : 

ومٔمٗمٔم  شمؿ هبط ٞمقر ضمسك صةر سمٙمٗمةء  يمٝمٙم  أصقم همسٚمٔم    همٗمٚم   : ومة  

،  ببة اهلل  ببة رمحببـ  ببة ذا اجلببال   وصمٜمببل وإذا َم٘مسببقب زمببةيمٛمقر همٗمبأسمببف

 . اهب (والىمبا  

 *** 

  شعز

 إذا َمببببببببة طمسٚمبببببببب  ايمٗمبببببببببآ  ايمٔمع ببببببببع

 

 

 همٗمبببببب  همببببببعت همببببببقزا  فمٓمببببببٝمام  َمبٝمٛمببببببة 
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 همببببببببال سمبببببببببؼمىمـ  ايم فمبببببببببةء  ايم٘مالبببببببببغم

 

 

 يمٛمٖمسبببببببببببؽ زمةخلببببببببببغم واظمسببببببببببٙمٚمٝمٛمة 

 همبببببببببها  ضمببببببببكم  عبببببببببةب ايم فمببببببببببةء 

 

 

 ىمببببببام صمببببببةء فمببببببـ ؽمببببببٝم  اظمبؽمببببببٙمٝمٛمة 

 *** 

 ا أر  يمبؽ ؾمبٝمئة  أٞمٖمبع َمبـ  وزمٔمب   :   زمٔمبض ايمٔمبةرهمكم : ومبة ) فائدّ (

وضمسبـ ايمٓمبـ ، وايمسرضع إيمٝمبف ، إلم اهلل سمٔمةلم  ا اؽمسسال  :أَمقر أرزمع 

 وجت    ايمسقزم  ويمق فم ت إلم ايمهٞمب ؽمبٔمكم َمبة .، زمف 

 *** 

أصببؾ ىمببؾ  ):   ريض اهلل فمٛمببفومببة  ؽمببٝم ٞمة ايمسبببط احلسببـ :  ) فائــدّ (

 . (طمسةرة دم ايم  ـ وايم ٞمٝمة ايمسقاين

 *** 

د زمبةيمبحغمة ا:  ) فائدّ ( صمسٚمع أصحةب ايمُمبٝم  ؽمبةمل أيب ايمٛمءبة ايمٗمبقس

أ وصبٝمٛمة دم هبها ايمقومب   : وىمةٞمقا ؽمبسامئ  رصمبؾ همٗمبةيمقا يمبفرضوهق حمس

فمٙمٚمبقا  بة إطمقاٞمٛمبة أ  ا :  شمبؿ ومبة ٘م  وصٝم  َمقصمعة ٞمحٖمٓمٜمة فمٛمؽ همس  
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ىمؾ َمة دم ايمقصمقد  بٗمبةزمببٙم٘مؿ زمبُمببةىمٙم  َمببة زمببببز َمٛمبب٘مؿ َمبـ األفمببام  

 ةهبة وايمبةؿمٛم  همةٞمٓمبوا ىمٝمػ سم٘مقٞمق  .ايمٓمب

 *** 

: َمـ وصة ة ؽمٝم ٞمة ايمٔمةر  زمبةهلل فمٖمٝمبػ ايمب  ـ فمبب اهلل زمبـ  ) فائدّ ( 

وايمقصبٝم  يم٘مبؿ  ) :ضمسكم زمـ ؿمبةهب ايمٔمٙمبقد ظمبـ ؿمٙمبب َمٛمبف ايمقصبٝم  

سمٗمببق  اهلل وأ   ا سمببب  إ ا هببق وأ   ا سمُمببٜم  ؽمببقاا و ا سمٛمٓمببب نمببغما ، 

عم َمسةزمٔمب  ايمبؽمبق  وافمٙمؿ أ  ىمؾ فمٚمؾ وضمبىم  وؽمب٘مق   ا  ٘مبق  فمب

دم أويمف وآطمبا وـمبةهبا وزمةؿمٛمبف وصبقرسمف وضمٗمٝمٗمسبف  ا  ٔمسب  زمبف .  ملسو هيلع هللا ىلص

 . (وهمٗمٛمة اهلل وإ ةىمؿ واظمسٙمٚمكم يم٘مؾ طمغم 

 *** 

         : وايمٖمبببسك دم احلٗمٝمبببٗم  ىمبببام سمُمبببغم إيمٝمبببف ومِمبب  اخلٙمٝمببببؾ  ) فائـــدّ (

هق َمبـ  ﴾ ومةيمقا ؽمٚمٔمٛمة همسك  هىمبهؿ ﴿ دم ومبقيمبف سمببٔمةلم  فمٙمٝمف ايمسال 

ٝم  وَمة َمبـ هم١م  اخلٙمٝمؾ ىمام ؽمٚمٔم  ىمس األصٛمة  احلّس ،  األصٛمة  ىمّس 

ىمة  هبق ايمٖمسبك ، وَمبـ  كسرهاايمٛمةس أضم  إ ا ويمف أصٛمة  َمٔمٛمق   ، هم١م  

مجٙم  األزمبار ايمه ـ وفمب هؿ رهببؿ زمبام ذىمببا دم هبؾ أسمبك وهبل أصبٛمة  
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مخس  : ايمٛمٖمس وايمُمٝمْمة  وايم ٞمٝمة وايمُمبٜمقة وا بق  ، واهمٜمبؿ هٛمبة و ا 

 واهلل ورم ايمسقهمٝمؼ . همسك إ ا فمقم 

 *** 

ــدّ ( طمسببةر احل٘مببامء  َمببـ ايم٘مسببب اظمٛمعيمبب  َمببـ فمٛمبب  اهلل أرزمببع ا:  ) فائ

َمبـ ؽمب٘م  : )، وَمبـ ايمعزمبقر  (َمبـ ومٛمبع ؾمببع: )ىمٙمامت: َمـ ايمسبقراة 

وَمبـ ﴿ : ، وَمبـ ايمٗمببآ   (َمبـ افمسبع  ٞمءبة: )، وَمـ الٞمءٝمبؾ  (ؽمٙمؿ

 ﴾  ٔمسِمؿ زمةهلل همٗم  ه د إلم رصاط َمسسٗمٝمؿ 

*** 

 شعز

 َمببببببببـ ايمببببببببهٞمقب أومٙمٜمببببببببة  ٗمببببببببب    ا 

 

 

 إ  ايمٗمٙمٝمببببببببؾ َمببببببببع ايمبببببببب وا  ىمالببببببببغم 

 *** 

أذٞمبب  : )همٗم  رود فمـ زمٔمبض ايمٔمبةرهمكم ايم٘مببةر أٞمبف ومبة  :  ) فائدّ (

زارين أخ رم : ومبة  ؟ ذٞمبة  همٟمٞمة أزم٘مل فمٙمٝمف َمٛمبه أرزمٔمبكم ؽمبٛم  ومٝمبؾ َمبةهق 

همةؾمؼم   يمف ؽمٚم٘مة  همٟمىمؾ ، شمؿ ومٚم  إلم ضمةئط صمةرد وأطمهت ومْمٔمب  

 . ( ؿمكم همٕمسؾ هبة   ا
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 *** 

  سمبىمبب  ايمٛمببةس  ّ () فائــد
إ  ) همٗمبببة  : ؟ : ومٝمببؾ يمٔمبببوة ازمببـ ايمببعزمغم مل 

أيمسٛمسٜمؿ  انمٝمب  وأؽمبامفمٜمؿ صةنمٝمب  وومبٙمبقهبؿ  اهٝمب  وأد بةهنؿ واهٝمب  

وايمٖمةضمُم  زمٝمٛمٜمؿ همةؾمٝم  هم ٖم  فمٙمٝمٜمؿ ايم اهٝم  همسٛمحٝمب  فمبٛمٜمؿ ٞمةضمٝمب  

 .   (ورصت َمٛمٜمؿ دم فمةهمٝم 

 *** 

األوزار  ٘مبةبارسم: ممبة  ٔمبكم ولٚمبؾ فمبعم ايمسقزمب  ذىمبب ومببح  ) فائدّ (

وذىمب فمٗمقزم  ونمّمبب اليمبف اظمٙمبؽ اجلببةر ايمبهد  ا ؿمةومب  ظم ٙمبقق زمبف 

وذىمبب ايمٔمبب  ضبٔمٖمف وومٙمب  ، وهق ايمهد وصمبؾ َمٛمبف ايمٛمبٝمبق  واألطمٝمبةر 

هم١م  َمـ  ا  ِمبػم فمبعم ضمبب ايمُمبٚمس ، ضمٝمٙمسف ضمكم  ٗم   إلم سمٙمؽ ايم ار 

و ا لسٚمؾ ومبص ٞمٚمٙم  ىمٝمػ  ِمػم فمبعم ايمٛمبةر ويمسبع ضمٝمبةت ىمٟمفمٛمبةق 

واـمبب ايمسبةيمؽ اظمقهمبؼ  اةيمبٕمة  دم دار ايمببقار همب١مذايمب    وفمٗمةرب ىم

فمعم هها األذىمةر وفمةودهة آٞمةء ايمٙمٝمؾ وأؿمبا  ايمٛمٜمةر هم١مهنة إ  ؾمةء اهلل 

ويمٝمبهىمب  ،ؽمسحٚمٙمف فمعم ايمسقزم  ايمٛمِمقح َمـ ايمهٞمقب واهلل ورم ايمسقهمٝمؼ 

ايمبهد طمٙمٗمبف اهلل زمٝمب ا ومحٙمبف إلم صمٛمسبف فمبعم  فمٙمٝمف ايمسال ضمة  أزمٝمف آد  

با  ومل  ببهٞمب إ ا ذٞمبببة  واضمبب ا  همٛمببع  زمببف َمببة هببق أفمٛمببةق اظمالئ٘مبب  ايم٘مبب
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 ة آد  أد صمةر » : َمٛمِمقص ام ةت ايمٔمٓمة  ، رود أ  اهلل سمٔمةلم ومة  يمف

ٔم ؿ اجلةر  ة
رب ومة   ة آد  أطمبج فمبـ صمبقارد وضبع  ىمٛم   يمؽ ومة  ٞم 

، وأٞمف زم٘مك فمبعم «  ؽمؽ سمةج ىمباَمسل هم١مٞمف  ا عةورين َمـ فمِمةينأفمـ ر

ب ٙم     ب ذٞمببف ايمقاضمب  ، همب١مذا ىمبة  هبها ذٞمبف َمةئسل ؽمٛم  ضمسك وم  ٖم  سمقزمسف ونم 

  األومٍم َمع هها ايمٛمبل ايمٔمٓمٝمؿ وايمِمٖمل ايم٘مبب ؿ دم ذٞمبب واضمب  ٟمايمُم

 هم٘مٝمػ ضمة  ايمٕمغم دم ذٞمقب  ا  ٍم . 

 *** 

:  أٞمف ومة  يمٙمبصمؾ ايمبهد ومبة  أوصبٛمل ومبة  ملسو هيلع هللا ىلصود فمٛمف ور :  ) فائدّ (

ازمبسالا إذا أضمبب اهلل فمبب   )أٞمبف ومبة  : ملسو هيلع هللا ىلص  ا سمسبٜمؿ اهلل دم نء ، وفمٛمبف 

ايمٖمٗمبب  »: . ودم اخلبػم ايمٗمب    ( صبْمٖمةااصمسببةا وإ  ريض اهم١م  صػم 

، وومب  «  ؽمءٛمل واظمبض ومٝم د أضمبس زمهيمؽ َمـ أضمبب  َمبـ فمببةدد

 .  (خيٙمقا اظم٠مَمـ َمـ فمٙم  أو فمٝمٙم  أو ومٙم  أو ذيم   ا : )ومٝمؾ 

 *** 

َمبـ ومةرزمبف همببا  : : ومبة  ايمُمبٝم  ازمبـ فمْمبةء رمحب  اهلل فمٙمٝمبف  ) فائدّ ( 

أ   سس ر  َمبة همبةت همٙمٝمبهىمب زمةألذىمبةر اجلةَمٔمب  هم١مٞمبف إذا  و ب   افمٚمب

ؽمببحة  اهلل ايمٔمٓمبٝمؿ )همٔمؾ ذيمؽ صةر ايمٔمٚمب ايمٗمِمبغم ؿمبق ال  ىمٗمقيمبف : 
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،  (وزمحٚمبب ا فمبب د طمٙمٗمببف ورىض ٞمٖمسببف وزٞمبب  فمبؾمببف وَمبب اد ىمٙمامسمببف

وىمهيمؽ َمـ همةسمف ىمالبة ايمِمالة وايمٗمٝمة  أ   ُمٕمؾ ٞمٖمسبف زم٘مالببة ايمِمبالة 

ب  ىمبؾ ؿمةفمب  شمبؿ صبعم اهلل هم١مٞمؽ يمق همٔمٙم  دم فمٚمملسو هيلع هللا ىلص فمعم رؽمق  اهلل 

فمٙمٝمؽ صالة واضم ة يمبصمح  سمٙمؽ ايمِمالة ايمقاضم ة فمعم ىمبؾ فمٚمٙمبؽ 

وَمة فمٚمٙم  دم فمٚمب  ىمٙمف َمـ مجٝمع ايمْمةفمبةت ألٞمبؽ سمِمبقم فمبعم ومب ر 

وؽمٔمؽ وهق  ِمقم فمعم ضمسب رزمقزمٝمسف هها إذا ىمةٞم  ايمِمالة واضمب ة 

زم٘مببؾ صببالة ىمببام صمببةء دم احلبب     عشييرا  هم٘مٝمببػ إذا صببعم فمٙمٝمببؽ 

 ايمِمحٝمح . 

 *** 

: إ    ريض اهلل فمٛمبف ومة  احلبٝمب فمب اهلل زمـ فمٚمبب زمبـ لٝمبك:  ائدّ () ف

أفمام  الٞمسة  سمٔمببض فمبعم أزمق بف ىمبؾ  بق  ويمٝمٙمب  همب١م  رأوهبة أفمبام ا  

صةحل  ؿمٙمبقا َمـ اهلل ؽمبحةٞمف وسمٔمبةلم أ   ٚمب  دم أفمامرهبؿ وإ  رأوهبة 

أ  فمبعم : )ؽمٝمئ  ؽمٟميمقا أ   ٚمٝمسٜمؿ يمئال  عدادوا إشمام  . ووم  ورد َمة َمٔمٛمةا 

ايمسامء َمٙم٘مكم هم١مذا صٔم ت احلٖمٓم  زمٟمفمام  الٞمسة  سمببةدرا إيمبٝمٜمؿ  زمةب

همسببٟميمقهؿ فمببـ فمٚمٙمببف شمببؿ  ببههب أضمبب مهة إلم أزمٝمببف وامطمببب إلم أَمببف 



    
   

  ***ن تعـزيف الّذرية الحبشية آلثار أهلهم المزضية نــــُـــور الفتـوحات العزشية في فـــــوائد م 15
 

وإ  ىمةٞمبب  ؽمببٝمئ  ، خيببػماهنام زمببهيمؽ همبب١م  ىمةٞمبب  أفماميمببف صببةحل  همبضمببة 

 . (ؽمةءمهة ذيمؽ

*** 

أطمبػمين زمٔمبض َمُمبةخيل أ  : : فمـ احلبٝمب فمٙمقد زمبـ ز بـ  ) فائدّ (

س وسمٖمٔمؾ َمة  ا  ٖمٔمٙمف طمٝمةر ايمٛمةس ةَمـ ايمٛمسةء دم احلقم وايمٙمبَمـ سمسٟمٞمؼ 

أو ، إَمبة أ  متبقت و ا سمسٚمسبع زمٙمبسبف )ِمةب زم١مضم   شمالث طمِمة  : سم  

، وومب  رأ ٛمبة ذيمبؽ  (أو  سبةهمب زوصمٜمبة و ؼمىمٜمبة أرَمٙمب ،  ب  األو اد 

 األيمبةب .  افمٝمةٞمة  وَمة  ّهىمب إ ا أويمق

 *** 

ٞمببف ؾمبب٘مك إيمٝمبببف ؿمةيمبب فمٙمبؿ أ :: ذىمببب زمٔمبض األويمٝمبببةء ) فـائــدّ ( 

ايمٙمٜمؿ  ةَمـ َمٗمةيمٝمب  )ؾ إذا أردت ايمٗمباءة : سمٟمطمب ايمٖمسح فمٛمف همٗمة  يمف : وم  

همبسح افمٙمبٝمؿ ،  األَمقر ىمٙمٜمة زمٝم ا ، وإيمٝمف  بصمع األَمبب ىمٙمبف ،  بة همسبةح  بة

،  (فمٙمبٝمؿ فمٙمبٝمؿ  بة همسبةح  بة فمٙمٝمؿ  بة همسبةح  بة فمقم همسحة  ومب بة   ة همسةح  ة

ة ىمبة   ْمٙمببف َمبـ فمٙمبؿ وزمبام مل خيْمبب همهىمب ايمْمةيمب أ  اهلل همسح فمٙمٝمف ممب

 زمبةيمف َمٛمف . ووم  صمبب ايمٖمسح زمهيمؽ .

 *** 
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سبب  مجٝمبع ضمبوهمٜمبة َمٗمْمٔمب  زمسءق بػ  ) فائدّ ( : ؽمقرة ايمٖمة   إذا ىم 

ب ذيمبؽ اظمحبق اَمـ نمغم  بل ورش  ؿمامس نء َمٛمٜمبة وذيمبؽ دم إٞمبةء وحم 

 ٞمةهمع يم٘مؾ َمبض زمٗم رة اهلل سمٔمةلم . 

 *** 

بسقم َمب ب  ومّمبةء ا ) فائدّ (  حلةصمب  و سٙمبق ؽمبقرة ايمٖمة ب  وؽمبقرة : خي 

ؽمببٚمف ) أد ؿمةيمببب ا﴾ واألؽمببامء ايمسببل عسٚمببع همٝمٜمببة فمبب د  نشيير ﴿أمل 

ؾ ايم٘مبغم زمٝمةء ايمٛم اء و ٘مق  ذيمبؽ َمبع طمٙمبقة دم َم٘مبة   ٚم  احلةصم  ( زمةجل 

ايم افمل زمهيمؽ وايمبهاىمب  ض  ب  نم  ؿمةهب وشمٝمةب ٞمٓمٝمٖم  وومٙمب ضمةرض هم١م  

شمبؿ األؽمبامء َمببة َمببة  ﴾نشير ﴿أمل  يمف لِمؾ يمف  ٗمبأ ايمٖمة   َمببة شمبؿ 

 ؽمؿ .وه٘مها زمٔم د ا ا

 *** 

أ  َمٔمسٗمب ٞمة دم ىمبؾ ) :: ومة  زمٔمض ايمٔمٙمامء ايمٔمةرهمكم َمة َمٔمٛمةا ) فائدّ (

َمـ رأ ٛمبةا َمبـ ؽمبةئب فمببةد اهلل أٞمبف َمبـ أهبؾ ايمٛمٓمببات ال ٝمب  همٝم٘مبق  

 . (ايمقصمقد ىمٙمف  ٚم ٞمة

 *** 
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: أ  يم٘مؾ ريض اهلل فمٛمف  احلبٝمب أمح  زمـ ز ـ احلبًم وومة:  ) فائدّ (

سة  سا  زمٝمٛمف وزمكم رزمف ىمةئٛمة  ذيمؽ الٞمسة  َمبـ ىمبة  وهبق س ومقيمبف إٞم

همٝمٛمبٕمبل يم٘مبؾ َمسبسٚم  أ   سبسٚم   ﴾ وٞمٖم   همٝمف َمـ روضمبل ﴿  سمٔمةلم

 س ٞمٖم  احلؼ دم فمب ا َمـ نمغم َمالضمٓم  نء آطمب . 

 *** 

ــدّ (                    : صبببٖم  فمٗمببب  األطمبببقة همٝمٗمببببأو  ومببببؾ فمٗمببب هة ؽمبببقرة ) فائـ

وسمقاصبقا زمبةحلؼ وسمقاصبقا ﴿فمٛم  ومباءهتؿ شمؿ  ٔمٗم وهنة  ﴾وايمٔمٌم ﴿

ٝمسؽ دم اهلل سمٔمةلم واؽمبٗمْمٛمة احلٗمبقق طماو: شمؿ  ٗمق  أضم هؿ  ﴾زمةيمِمػم 

زمٔمّمببٜمؿ  قَمئببه األطمببالء  ﴿و ٗمببق  امطمببب َمالٙمببف ، و ٗمبببأ: ، وايم٘مٙمٖمبب  

: ايمٙمٜمببؿ اصمٔمٙمٛمببة َمببـ األطمببالء  و ٗمقيمببق  ﴾ٗمببكم يمبببٔمض فمبب وا  إ ا اظمس

ٞمقر مجةيمؽ اظمسبسقصمبكم اظمسٗمكم اظمسحةزمكم زمءاليمؽ اظمسٛمعهكم دم ر ةض 

 حمسبؽ. 

*** 

ايم٘مبببغم اظمٕمبببيب فمٛمبب   حمٚمبب  زمببـ فمببب  الشييريف: فمببـ ايمسببٝم   ) فائــدّ (

ايمبب ا  بكسيير  -اظمقادفمبب  أ   ٗمبببض ىمببؾ  ؽمبببةزم  أطمٝمببف و ٗمببق  اظمببقدسع 

-زمٖمببسح ايمبب ا  اظمُمبب ودة  - ا إيمببف إ ا اهلل و ٗمببق  اظمببقد ع  -اظمُمبب ودة 
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       ا إيمببف  :ذا ومببة  األو ، إ (شمببالث َمبببات)حمٚمبب  رؽمببق  اهلل  ٗمق اهنببة 

وه٘مبها ضمسبك سمبسؿ  (َمببة)حمٚم  رؽمق  اهلل :  ٗمق  ايمالةين  (َمبة)إ ا اهلل 

زمكم َمبـ  ٔمٚمبال  زمبف  ا اصمسامعايمالالث . ؽمٚمٔمٛمة ذيمؽ وصمبزمٛمةا حلِمق  

 فمٛم  ايمقداع . 

 *** 

:  فمـ زمٔمض احل٘مامء ومة  : أضمِمٝم  دم ازمـ آد  شمامٞمٝم  آ ا   ) فائدّ ( 

اؽمسٔمٚمٙمٜمة ؽمبؼمت ايمٔمٝمبقب ىمٙمٜمبة ، ومٝمبؾ  ٝمب وهمٝمف طمِمٙم  واضم ة إذافم

 وَمة هل : ومة  ايمٙمسة  .

*** 

ايمقضم ا َمبآة ايمٔمٗمؾ وصبٗمٝمؾ ايمٖمٜمبؿ : : ومة  زمٔمض ايمٔمةرهمكم  ) فائدّ (

وساج احل٘مٚمبب  وَمٕمٛمببةؿمٝمس ايمٔمٙمببؿ وصمببالء ايمبِمببغمة وٞمببقر ايمٙمببب 

وؾمٚمٔم  ايمٗمٙمب ومجةع ايمٖم٘مب ، وومة  آطمب : ا اٞمٖمبباد َمبـ ؾمبٝمؿ األجمبةد 

 ةرات ايمقصٙم  .وومة  آطمب : ايمٔمعيم  َمـ أَم

*** 
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: ومببة  أهببؾ احل٘مٚمبب  : أ  ازمببـ ايمقضببٝمع إذا ىمببة  أد بببة  ىمببة   ) فائــدّ (

ٞمٗمص أزمٝمف ز ةدة دم َمٛمعيمسف وإ  ازمـ ايمممب ػ إذا ىمبة  نمبغم أد بب ىمبة  

 . فرش  أزمٝمف ز ةدة دم ؽمٗمقؿم

*** 

 شعز

 فمٚمببب ة ايمببب  ـ فمٛمببب ٞمة ىمٙمبببامت  

 

ـ طمبببببغم ايمػمّ ببببب     ارزمببببع  ومبببببة  

 اسمببؼ ايمُمبببٜمةت وازهبب  ودع َمببة 

 

ـ  زمٛمٝمببب    يمبببٝمس  ٔمٛمٝمبببؽ وافمٚمٙمببب

 *** 

: ذىمب اظمٔمٝمب  هبق : اهلل َمٔمبل ، اهلل ؾمبةه د ، اهلل ضمبةرضد ،  ) فائدّ (

   اهلل ٞمةـمبد ، اهلل ومب ب َمٛمل . أصمبةز احلبٝمبب ضمسبـ زمبـ صبةيمح ايمبحبب 

دم هها ايمهىمب احلبٝمب فمٚمب زمـ ز ـ احلبًم دم سمبسمٝمببف ، وذىمبب احلبٝمبب 

 ،السير ٟمشمغم ىمبغم دم سمْمٜمغم فمٚمب اظمهىمقر أٞمف ضمِمؾ زمف يمف همسح فمٓمٝمؿ وسم

وأٞمف زمٗمل زمسبب ذيمبؽ ، وضمسـ اظمباومب  واحلٝمةء َمـ اهلل ايمٙمْمٝمػ اخلبغم 

  ا  ٗم ر فمعم ىمُمػ ايمٔمقرة دم اخلٙمقة طمءال  َمـ َمق اا . 

*** 



    
   

  ***ن تعـزيف الّذرية الحبشية آلثار أهلهم المزضية نــــُـــور الفتـوحات العزشية في فـــــوائد م 20
 

ــدّ (  أ  ورد  :اهلل ايمسببٗمة  : َمببـ ىمببال  احلبٝمببب فمببقم زمببـ فمببب  ) فائ

  ايمٛمقود ومب  َمـ ضم    فمعم صةضمبف َمـ أهؾ ايمٓمةهب وايمبةؿمـ .

*** 

: ضمعب الَمة  ايمٛمقود زمٔم  ايمِمبح َمبة وزمٔمب  اظمٕمببب َمببة  ) فائدّ ( 

 ،لٖمظ َمـ رش اجلـ والٞمبس َمبـ أهبؾ ايمسببباموات وأهبببببؾ األرض

وَمببـ ، زمةيمسببٙمب دم ايمبببةؿمـ  المتصييرفينوَمببببـ ؽمببببْمقات األويمٝمببببةء 

َمة  ٖمٔمٙمقٞمف َمـ ؽمحب وؾمٔمقذة وَم٘مب  عٝمءٚمزمَم٘مةئ  ايمٖمس ة دم ايمٓمةهب 

 ونمغم ذيمؽ . 

***  

 ( إضمب   وأرزمٔمبق  َمببة ): َمـ واـمبب فمبعم ومبباءة ايمٖمة ب   ) فائدّ ( 

حب هم      زم١مذ  اهلل سمٔمةلم .ح اهلل فمٙمٝمف َمـ نمغم سمٔمب و ا َمُمٗمّ س  فمٛم  ايمس 

 *** 

ب   ) فائدّ ( فمٛمب ا صمبةءا  ت  أ  : َمـ ومبأ  س وهق دم ؽم٘مبات اظمقت أو وم 

رضقا  طمةز  اجلٛم  زمممبزم  َمبـ رشاب اجلٛمب  همسبٗمةا إ ةهبة وهبق فمبعم 

و ا لسبةج إلم ضمبقض َمبـ ضمٝمبةض األٞمبٝمبةء ، ؾمف همٝمممب همٝمٚمقت همبا

 فمٙمٝمٜمؿ ايمِمالة وايمسال  . 
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 *** 

وآ ب  ايم٘مبب   ( ؽمببٔمة  ): يمٙمٔمبكم جمبزمب  سمٗمببأ همة ب  ايم٘مسبةب  ) فائدّ (

ايمٙمٜمبؿ إين  )وزمٔمب  ىمبؾ َمببة سمٗمبق  :  (ؽمبٔمة  ؽمبٔمة  )واظمٔمقذات ( ؽمبٔمة  )

 .  (ٜمةأؽمٟميمؽ زمحؼ َمة ومبأت َمـ ايمٗمبآ  أ  سمبد ايمٔمكم فمعم صةضمب

 *** 

بػم ؽمبٗمْمبد وضمبب ايمبؾمبةد وهبق  ) فائدّ (  : َمٔمءبق  ٞمبةهمع وهبق ص 

ٙمػ وضمب  ؽمقداء وهمٙمٖمبؾ وزٞمءبٝمبؾ  أؽمبقد أصمبعاء ؽمبقاء  وهٙمبٝمٙم احل 

  ق اجلٚمٝمع دومة  ٞمةفمام  و ٔمءـ زمٔمسبؾ َمٛمبعوع ايمبنمبقة و سبسٔمٚمؾ فمبعم 

 ايمب ؼ ىمؾ  ق  َمالؾ ضمب  اجلقز هم١مٞمف ٞمةهمع َمـ مجٙم  أَمباض جمبب .

 *** 

  :  ملسو هيلع هللا ىلصومبة  : ومبة  رؽمبق  اهلل  ريض اهلل فمٛمبفـ ازمـ فمبةس : فم ) فائدّ (

ىمبٟمهنؿ ﴿ىمسبب فمٙمٝمبف اإذا فمس فمعم اظمبأة ايمق ادة أطمه أٞمةء ٞمٓمٝمبػ و  »

ىمبٟمهنؿ ﴿، ومقيمبف:  ﴾ ق   بو  َمة  قفم و  مل  ٙمبالقا إ ا ؽمةفم  َمـ هنبةر 

يمٗمب   ﴿، وومقيمبف سمٔمبةلم :  ﴾ ق   بوهنبة مل  ٙمبالبقا إلم فمُمبٝم  أو ضبحةهة 

ألولم األيمببةب َمبة ىمبة  ضمب  الة   ٖمبؼم  ويم٘مبـ ىمة  دم ومِمِمٜمؿ فمبػمة 

ىمببؾ نء وهبب   ورمحبب  يمٗمببق   وسمٖمِمببٝمؾسمِمبب  ؼ ايمببهد زمببكم    ببف 
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شمؿ  ٕمسبؾ و سبٗمل اظمببأة َمٛمبف وعٔمبؾ فمبعم زمْمٛمٜمبة وهمبصمٜمبة  ﴾ ٠مَمٛمق  

 .َمٛمف. أو ىمام ومة  

 *** 

َمةئ  وأرزمٔم  وشمالشمكم ) ة صٚم   :: رود فمـ زمٔمّمٜمؿ َمـ ومة  ) فائدّ (

 ذيمؽ جمبب.أَمـ َمـ اجلقع وايمٔمْمش و (َمبة

 *** 

سمِمبقم رىمٔمسبكم زمٛمٝمب  : : إذا ىمة  يمبؽ ضمةصمب  و بب ومّمبةهة  ) فائدّ (

 بة فمبةمل اخلٖمٝمب   ةَمـ : )ومّمةء احلةصم  وسمٛمقهية زمةيمٗمٙمب زمٔم  ذيمؽ سمبٗمق  

وسمسببٚمٝمٜمة ، وسم٘مبرهببة  (ضمببةصمسل اومبضضمقائبب  طمٙمٗمببف فمٛمببب ا َمٗمّمببٝم  

 اليسير شمؿ سمٗمٔمب  َمؼمزمٔمبة  َمسبسٗمبؾ ايمٗمبٙمب  ومبةزمض زمٝمب   ، شمالث َمبات 

  رصمٙمؽ ايمٝمٚمٛمبك شمبؿ سمٗمببأ هبها ايمِمبالة مخسبامئ  َمببة شمبالث يمٝمبة   إهبة

وؽمبٙمؿ وزمبةر  فمبعم ؽمبٝم ٞمة  ايمٙمٜمبؿ صبؾس )َمسقايمٝم  أو  ايمٙمٝمؾ أو آطمبا : 

حمٚم  وفمعم آيمبف فمب د صبالة أهبؾ ايمسباموات واألرضبكم فمٙمٝمبف وأصمبب 

، هم١م  وم ّمٝم  ضمةصمسؽ وإ ا أىمٚمٙم   ( ةَمق اد يمْمٖمؽ اخلٖمل دم أَمبد

 إلم ؽمبع يمٝمة  . 

 *** 
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 ٔمٚمب  إلم  :   ٔمبع ايمُمبٖمةء َمٛمبف: إذا ازمسقم أضمب  زمٚمببض خمبقّ  ّ () فائد

ىمبش ضمقرم همٝمهزمحف زمٔم  أ  لٖمب ضمٖمبة دم األرض يمٝم بج مجٝمبع ايمب   

إيمٝمٜمببة شمببؿ  بب همٛمٜمة وزمٔمبب  ؽمببٙم ٜمة وىمببام  سمٛمٓمٝمٖمببف  ٗمسببٚمف ؽمببسكم ومسببام  

وايمبأس أضم  أومسبة  ذيمبؽ ايمٔمب د شمبؿ  ٖمبومبف فمبعم ؽمبسكم َمسب٘مٝمٛمة  زمٛمٝمب  

 ب ىمام صمبب همِمح وضمِمؾ ايمُمٖمةء . ايمُمٖمةء وايمٔمةهمٝم  لِمؾ اظمْمٙمق

 *** 

: وهبل أٞمبؽ إذا أردت همٔمبؾ  فائدّ جلَلْ حسنْ دلزبْ صحَحْ ( )

 نء سمسس غم اهلل همٝمف همسقضبٟم وأومبباء ايمٖمة ب  يمببوح ؽمبٝم ٞمة صمببصمٝمس

زمحّمبقر   شمبؿ اؽمبسٗمبؾ ايمٗمبٙمب ملسو هيلع هللا ىلصوصبؾ فمبعم ٞمبٝمٛمبة حمٚمب  فمٙمٝمف ايمسال  

ىمبة  طمبغما  وآ   ايم٘مبب  همب١م    ومٙمب وصؾ رىمٔمسكم سمٗمباء همٝمٜمام ايمٖمة 

هم   إلم صمٜم   ٚمٝمٛمؽ َمٛمحبهمة  َمبـ ايمٗمبٙمب ـمبةهبا  وإ  ىمبة   اٞمحباهمبة  رص  

 رشا  رصهم  فمـ ايمٗمبٙم  إلم صمٜم  ؾماميمؽ واهلل أفمٙمؿ. 

 *** 

: يمسببٔم  ايمبببزق ؽمبببحة  اهلل وزمحٚمبب ا ؽمبببحة  اهلل ايمٔمٓمببٝمؿ  ) فائــدّ (

أؽمبسٕمٖمب اهلل ) َمةئب  َمبببة (  بة اهلل  ببة واضمب   بة أضمبب   بة واصمبب   بة صمببقاد 

ٛمؽ زمٛمٖمح  طمغم إٞمؽ فمعم ىمؾ ن وم  ب ) إضم   فممم َمببة ( اٞمٖمحٛمل َم
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شمؿ  ة فمع ع ) إضم   وأرزمٔمكم َمبة ( هها ىمٙمف زمكم ؽمٛم  ايمٖمءب وايمٖمببض 

زمس أا َمـ  ق  اخلٚمٝمس ، وأ ّمة  سمٗمق  )سمسع فمممة َمببة( ايمسٔم  ايمبزق 

وسمٗمق   ة ومٝمق  همبال  ٖمقسمبف نء َمبـ فمٙمٚمبف ، ايمبهمٝمع صماليمف   ام  ة إيمف 

ـ َمببة ( . ) إصمبةزة َمبـ ايمُمبٝم  َمٛمِمبقر فمبـ و ا  ٠مدا ) ؽمببع وفمممب 

 ايمٗمْمب أمح  ايمٗمُمةن ( . 

 *** 

ايمٙمٜمبؿ  )صبةضمة  وَمسبةء  :  (َمةئ  َمبة): ويمسٝمسغم ايمبزق  ٗمة   ) فائدّ (

صؾ فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  صالة سمممح هبة ص رد وسمٝمس هبة أَمبد وجتبػم 

 . (هبة ىمسد وسمٕمٛمل هبة همٗمبد وفمعم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ

 *** 

ا طمببة  الٞمسببة  َمببـ فمبب و  ٗمِمبب ا َمببـ ؽمببب ع أو نمببغما : إذ ) فائــدّ ( 

اؽمسٕمٖمب اهلل ايمٔمٓمٝمؿ ايمهد  ا إيمبف إ ا هبق احلبل ايمٗمٝمبق  وأسمبقب ) ٗمق : 

 ٚمٙمبؽ يمٛمٖمسبف رضا  و ا ٞمٖمٔمبة  و ا َمقسمبة  و ا ضمٝمبةة   إيمٝمف سمقزم  فمب  ـمةمل  ا

 .  (و ا ٞمُمقرا  

*** 
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 شعز
بببب   َمببببة رزمْمببببقا  ببببة ٗم  ببببقم فم   ؽمببببْمقة اهلل ضم 

 

 

 ْمببببقال ؾمٚمبببببؾ أومببببببقا   زمٛمببببة اطمسٙمسؾمببببسّ و 

 اهلل  أىمببببببببػم  ؽمٝمبببببببببػ  اهلل  ومببببببببببةؿمٔمٜمؿ 

 

 

 وىمٙمبببببام ارسمٖمٔمبببببقا دم َم٘مببببببهؿ هبْمبببببقا 

 هبْمقا هبْمقا 

 *** 

اهلل زمببـ فمٙمببقد  : َمببـ َم٘مةسمبببةت ؽمببٝم ٞمة احلبٝمببب فمببب  ) فائــدّ يبَــْ (

وذىمببت  أ  )احل اد ٞمٖمع اهلل زمف وأفمبةد فمٙمٝمٛمبة َمبـ زمبىمبةت سا ومقيمبف : 

ةهب همبب١م  ومبب  ؾمببٖمل ضمسبببةس دم راومبب  ايمٓمبباايمقيمبب  اظمبببةر  ازمببباهٝمؿ َمٔمببف 

همةحلٚم  هلل وإ ا همةصمٔمٙمقا يمبف ومٙمبٝمال  َمبـ يمببـ اظمببأة ايمسبل سمبضبع ايمبهىمب 

همببهيمؽ َمببـ األدو بب  ايمٛمةهمٔمبب   ويشييرب واصمٔمٙمببقا همٝمببف ؾمببٝمئة  َمببـ ايمٔمسببؾ 

 .  (اظمءبزم  زم١مذ  اهلل سمٔمةلم

 *** 

: فمع ٚم  ايمبهراع وذيمبؽ أ  سمبهرع  ٔمٛمبل َمبـ شمبقب اظمبب ض  ) فائدّ (

وآ ب   (شمبالث َمببات)سٗمببأ فمٙمٝمبف ايمٖمة ب  شمالشم  أذرع أو ذرافمة  واضم ا  هم
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﴿وإ   ٘مبةد ، وأو  ايمِمةهمةت إلم ﴿شمةومبب﴾  (شمالث َمبات)ايم٘مب  

، ﴿وإٞمة أٞمعيمٛمةا دم يمٝمٙم  ايمٗم ر﴾، ايمه ـ ىمٖمبوا يمٝمعيمٗمقٞمؽ إلم ايمٔمةظمكم﴾ 

شمالث )وؽمقرة ايمٖمٙمؼ وايمٛمةس  (شمٛمل فمممة َمبةا)و﴿ومؾ هق اهلل أضم ﴾ 

ة ، وإ  زاد همٜمبل َمببأاشمؿ سمهرع هم١م  ٞمٗمبص ايمبهرع همٜمبل ٞمٖمبس  (َمبات

أطمبصمل أ سٜمبة ايمبٛمٖمس اخلبٝمالب  َمبـ همبال  ازمبـ : )شمؿ سمٗمبأ ، ٞمٖمس رصمؾ 

همالٞم  أو همالٞم  زمٛم  همالٞم  زمحؼ ضمؼ اهلل زمحؼ فمٓمٚمب  اهلل ، وزمءبال  اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  زمام صمب  ايمٗمٙمؿ َمبـ فمٛمب  اهلل إلم طمبغم طمٙمبؼ اهلل حمٚمب  زمبـ فمبب 

أضمبب ؾمٜم   هب  رددت فمكم ايمٔمةئـ فمٙمٝمف وَمةيمف وىمب ا وىمٙمٝمسٝمبف ودم 

ايمٛمببةس إيمٝمببف وزمببةحلؼ أٞمعيمٛمببةا وزمببةحلؼ ٞمببع  و ا ضمببق  و ا ومببقة إ ا زمببةهلل 

 .(ايمٔمقم ايمٔمٓمٝمؿ وصعم اهلل فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  وفمعم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ

 *** 

أ   ٗمببأ ايمٖمة ب  زمٔمب  ىمبؾ : : فمـ احلبٝمب أمحب  مجبؾ ايمٙمٝمبؾ  ) فائدّ ( 

ومبة  همٖمبل ذيمببؽ ، س واضمب  َمببة َمبـ نمبغم ومْمبع و ا وومب  ٖم  همببض زمبٛم  

 دم ىمبؾ ؽمبٛم  ، واهلل إ  َمبـ داو  فمبعمملسو هيلع هللا ىلص ؽمٛم ا  إلم ايمٛمببل  إضم   فممم

 ومباءهتة أَمـ َمـ رب ايمٛمةر .

 *** 
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: سمٗمبأ ؽمقرة ﴿فمؿ  سسةءيمق ﴾ ىمؾ  ق  دم ايمسٖمب وىمؾ يمٝمٙمب   ) فائدّ (

 .يمٙمحٖمظ َمـ ىمؾ ؿمةرق ؽمقء ودهمع اظم٠مذ ةت

*** 

                     : يمِمببببالح ايمٗمٙمببببب أ   ٗمبببببأ صبببببةضمة  وَمسببببةء  ؽمببببقرة  ) فائــــدّ (

 أل  َمة همٝمٜمـ ىمة  . (شمالشمة  )( ايمٔمٌم وومب ش وايمٖمٙمؼ ) 

 وؽمبع َمبات َمـ ل ال  ومب ش إلم آطمبهة . ومباءة  س ىمؾ  ق 

 *** 

ب َمـ ومبباءة ؽمبقرة ومبب ش فمٛمب  اظم بةو  وايمّمبال  : وأىمال   ) فائدّ ( 

 فمـ ايمْمب ؼ وفمعم ىمؾ ؿمٔمة  ورشاب سمٟمَمـ َمـ رضرمهة . 

*** 

     ايمٗمبب ر وايمعيمعيمبب  وومببب شومببباءة ايمسببقر األرزمببع ايمٔمٙمببؼ و:  ) فائــدّ (

صبةضمة  وَمسةء  هم١م  ومبأهتـ سم همع رش ايمٓمةهب وايمببةؿمـ وومب   (َمبة َمبة)

 .صمبب ذيمؽ 

*** 
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فمٛمب  يمٗمبةء فمب و َمٜمٝمبؾ أو ؽمبب ع أو صمبة   ا اٞممماحومباءة ؽمقرة  ًمنوا

َمبة فمـ  ٚمٝمٛمف و سٖمبؾ َمبـ سمٙمٗمةئبف و ٖمٔمبؾ َمالبؾ ذيمبؽ دم  (ؽم  َمبات)

 .زمٗمٝم  اجلٜمةت ايمس  ووم  صمبب ذيمؽ 

*** 

فمٛم  سمٛمةو  ؿمٔمة  طمٝمػ رضرا ويمق ىمبة   (ؽمبٔمة  )ؽمقرة ومب ش ءّ ًقزا 

 ؽمام  أو همٔمؾ نء سمقهؿ ؽمقء فمةومبسف ووطمةَم  َمبسمٔمف . 

*** 

ىمسةزم  هها ايمسقرة واضح  األضمب  نمغم َمْمٚمقؽمب  دم إٞمبةء شمبؿ  ًمنوا

ؽمٗمٝمف ظمـ أزَمـ َمبضف وسمٔمبهر ٞمءبةح ايمب واء دم دائبف هم١مٞمبف إذا همٔمبؾ يمبف 

ىمة  دم أصمٙمف همسبح  أو ضمسٖمبف إ  ؾ اهلل زمِمحسف إ  فمء   (شمالث َمبات)

 مل  ٘مـ َمٛمٜمة .

*** 

﴿مل  ٘مـ﴾ دم ؿمس  َمبّٝمض يمٙمٚمسحقر صبح ؽمقرة : ىمسةزم   ) فائدّ (

إضمبب   ) ببق  ايمسببب  ومبببؾ الرشاق شمببؿ إراومبب  اظمببةء فمٙمٝمببف وإيمٗمببةء 

نمسسبة  زمبف وروم  َمـ ورق ايمس ر وسمٛمءٝمٚمف يمٝمٙم  األضمب  وا ا (وفممم ـ

ٔمبب دا  ىمببةيمعوصمكم صبببٝمحسٜمة زمٔمبب  ايمبؾمببػ َمٛمببف وإ  ىمببة  اظمسببحقر َمس
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ش ايمببةومل ضمبقارم ايمب ار همب١م  ىمبة  شمٚمب  نء  همغمؾمٖمة  و ممزمة  شمؿ   ب 

 زمْمؾ فمٚمٙمف س ٔمة  . 

*** 

: ظمـ زمف َمبض ىمة  هم١مٞمف  ػمأ ولِمؾ يمف ايمُمبٖمةء ىمسةزمب  وحمبق  ) فائدّ (

زمسؿ اهلل ايمبمحـ ايمبضمٝمؿ و ا )وهل هها : ، ورشب ومحؾ هها وومباءة 

، ؿ ضمسبببٛمة اهلل وٞمٔمببؿ ايمقىمٝمببؾ ضمببق  و ا ومببقة إ ا زمببةهلل ايمٔمببقم ايمٔمٓمببٝم

، ح   ع س ق -  هبب د ع ص ،همسٝم٘مٖمٝم٘مٜمؿ اهلل وهق ايمسٚمٝمع ايمٔمٙمٝمؿ

و ُمبؼمط دم ىمسةزمسٜمبة أ   ا  . (همةهلل طمبغم ضمةهمٓمبة  وهبق أرضمبؿ ايمببامحكم

  ْمٚمس نء َمـ احلبو  و ا  ٛمٗمط .

*** 

: ىمسةزمب  آطمبب ىمبؾ ؽمبقرة َمبـ ايمٗمببآ  ايمٔمٓمبٝمؿ ومحٙمٜمبة هم١مهنبة  ) فائدّ (

 حب وأشمبا .ٞمةهمٔم  َمـ أصؾ ايمس

*** 

       ا اؽمبؿ : فمٛمب  ٞمبعو  ايمُمب ائ  وسمبقاسمب اظمٔمّمبالت سمببببببالوة ) فائدّ (

ؽمسببببب  فمُمبببببب أيمٖمببببة  وؽمسببببامئ  وإضمبببب   وأرزمببببببٔمكم « ايمٙمْمٝمػ  »
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( َمبة همٗم  صمبب إٞمسةصمف دم ضمٙمٜمة و ٖمٔمؾ همٔمٙمف ومبباءة ؽمبقرة 16661)

  س إضم   وأرزمٔمكم َمبة همٗم  صمع  األىمةزمب ايم٘مٚمؾ زمسفم  سمٟمشمغمهة . 

*** 

 : وممة أصمةزين زمف زمٔمض اظمحبكم زمٔم  ىمؾ همب ّم  وهبق ومبق :  ) فائدّ (

ايمٙمٜمبؿ صبؾ وؽمبٙمؿ ، ( 166  وؽمس  وؽمسكم َمببة ) َمةئ(  ا إيمف إ ا اهلل )

فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  ايمٛمبل األَمل وفمعم آيمببف وصبحبف فمببب د طمببٙمؼ اهلل َمببة 

 ( . 111دا  َمٙمؽ اهلل َمةئبب  َمببة ) 

*** 

: إذا أىمبؾ الٞمسبة   ومبة  ( عن احلبَب حسن بن صاحل البحز ) فائدّ 

ايمٙمٜمبؿ إين أؽمبٟميمؽ )ؿمٔمةَمف همٕمسؾ    ف همٙمٝمٚمسبح هببام وصمٜمبف ويمٝمٗمبؾ : 

، همب١مٞمببف  ا  (  واظمحب  وأفمقذ زمؽ َمـ ايمسٝمئةت وايمسبببةع وايمٕمٝمببب ايمع ٛم

 ةؽمبب ايمٔمبب  فمعم ذيمؽ ايمْمٔمة  ايمهد أىمٙمف .ل  

*** 

أ  ز بببببـ زمبببـ ؾمٝمببب  :  َمـ ايمقايمبببب  فمببببب  اهلل ؽمبٚمٔمب   :  ) فائدّ (

يمسٖمبةت إلم ايمبسٔمٙمؿ وىمبة  فمٚمبف ا صبٕمبا وومٙمب  دم ففمباَماحلبًم ىمة  ذا 

همُمب٘مك ، يمف ز ةدا ؾمٖمٗمف زمبف يمٝمسٚمبف فمعم سمٔمٙمٚمف و احلبٝمب فمٙمقد ضمب ِمة  
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زمٛم  فمٚمبب زمبـ أيب زم٘مبب زمٙمٖمٗمٝمبف ضمبة    فمٙمق   احلبةزم  إلم وايم سمف ايمِمةحل

طمة  أ   سبٗمف أومباٞمف و ع ب وا فمٙمٝمبف دم ايمسٔمٙمبٝمؿ ا: ز ـ اظمهىمقر وومة  

همٟمَمبسمببف أ   سببغم هببق وإ ببةهؿ إلم زمٙمبب  ، لفمباضببف واؾمببسٕمةيمف زمةيمٙمٔمببب 

ايمٙمٝمؾ و ٛمعح ىمؾ  رونمف و ٗمِم وا َمسء  احلبٝمب حمٚم  زمـ ضمسـ مجؾ

واضم  ؽمبٔم  أد اء َمـ ايمبغم إلم اجلةزمٝمف و ممب ىمؾ واضم  ؽمبٔم  أجمةج 

 ،ويمٔمٙمٜمة أَمبهتؿ زمةيمِمالة دم ذيمؽ اظمسبء  شمبؿ  ٔمبقدوا إلم زمٝمبسٜمؿ، َمٛمٜمة

همٓمٜمببت رم فمبعم ز بـ زمبـ : أَمبهتؿ زمف ، ومبة  احلبٝمبب فمٙمبقد  همٖمٔمؾ َمة

  . ؾمٝم  آشمةر ايمبصمقع وخمةئؾ ايمٛمءةزم  َمـ ضمكم ىمٛمة دم ايمْمب ؼ راصمٔمكم

*** 

    ىمسببب احلبٝمببب ز ببـ زمببـ فمٚمببب زمببـ ز ببـ احلبًمبب يمٙمحبٝمببب :  ) فائــدّ (

اهلل زمـ ضمسكم زمـ ؿمةهب ىمسةب وذىمب همٝمف أٞمف َمسقصمف إلم زمٙم  صمةٞمبل  فمب 

 : هم٘مسب يمف احلبٝمب فمب اهلل زمـ ضمسكم هها األزمٝمةت

 ذا  صمبببببببةيمس دم زمٙمببببببب  صمبببببببةٞمبل ورا   بببببببة

 

 

 ومبببب  طمببببغم يمببببؽ ومببببؿ وس َمٛمٜمببببة إلم صمببببةٞمبل 

 زمببببببٜمة  صمبةٞمبببببببلو ا  ببببببببٕمب   إذا ومببةيمبببببببقا   

 

 

 همبببب١م   َمببـ ومبببة  ذيمببؽ ومببببة  أٞمببببة صمببببة  زمبببل 
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 *** 

 : هذي األبَات للحبَب أمحد بن عنز بن مسَط

 حمبببببسام   ة  وومببببب  أوصمبببببب ايمببببب  ة  همبضببببب

 

 

 فمبٙمٝمبببببٛمة ٞمٗمبٝمبببببؿ وايمبٝمبببببة  يمٝمبببببس ٞمٔمبببببهر 

 
 ألَمبببببببب  وٞمببببببببٜمل  واسمببببببببببةع ؾمبببب ببببٔمببببب 

 

 

ببببب      ٗمٜمبببببب ٔمبببببكم يمبببببهد سمٗمبببببق  ويمٙمّمس

 
ْمبببببب طمببببببال َمٛمببببببف همةفمبببببب دا ضبببببةئٔمة    ووم 

 

 

 إومببةَمسبببببببف ضٝمبببببببؿ  وفمبٝمبببببببش  َم٘مبببببب ر   

 
 *** 

احلبٝمب أمح  زمـ حمٚم  زمـ فمب اهلل زمـ ز ـ احلبًمب رسمبب دم :  ) فائدّ (

  َمسء  ايمُمٝم  ضمسكم زمـ فمب اهلل ايمٔمٝم روس ومباءة صحٝمح ايمب بةرد

حلبةئبب وؽمةر فمعم ايمسةدة أهؾ سمب ؿ لرضوهنة فمعم ٞمٝم  اصمسامع ىمٙمٚمب  ا

واٞمسُمةر ايمٔمٙمبؿ همبٝمٜمؿ وجتٛمببٜمؿ جمةيمسب  األضب اد وفمبعم سمبالوة ايمٗمببآ  

زمةلضمسة  وايمٖمٜمؿ ظمٔمةٞمٝمف وايمٔمٚمؾ زمام همٝمف وضمرض مجٝمع ايمسةدة دم ذيمبؽ 

وومة  وددت ومباءة ايمب ةرد دم َمسبء  آ  أيب فمٙمبقد يم٘مٛمبل  .ايمقوم  

 َمةن همٝمف نمباَمف لرض  ُمقش فمٙمٝمٛمة .

*** 
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َّْ من كتاب )  ْ  الفٌائـد »فائدّ عل َّ للحبَـب أمحـد بـن حسـن      «السـن
وأَمة أود سٜمة همٟمفمٓمٚمٜمة وادد شمبل ): فمٛم  ذىمب َم  ٛم  سمب ؿ ومة  ( احلداد

َمُمبٜمقر زمبةخلغم وايمػمىمب    -زمةظمالٙمال  وايمبةء اظمقضم ة آطمببا َمالٛمبةة  سٝمب -

وىمبة  إذا ؽمببة   سببٗمل َمٔمٓمببؿ ٞم ٝمببؾ اظم  ٛمبب  فمببعم ىمالبهتببة واسمسببةفمٜمة ، 

 .ةس زم٘مالبة األشمامر ورطمص األؽمٔمةر إذا ؽمة  ايمٛم ويستبشر

*** 

:  َمـ فمةدهتؿ أهنؿ ىمةٞمقا  ا  ٟمسمق  إلم َمٛمع  ايمٛمسبةء هنبةرا  إ ا  ) فائدّ (

إذا وصبؾ فمٛمب   الحبشييضحقة و ٔمٚمٙمق  ومٜمقة وىمبة  احلبٝمبب فمٚمبب 

أرش  همب١م  رآ  زمٔمبض ايمٛمسبةء ىمةؾمبٖم  رأؽمبٜمة رصمبع  المحضير زمةب 

 اَمببأة سمب طمؾ َمٛمبع ا  همٝمبف ضمسك سمسؼما شمؿ  ب طمؾ و ٗمبق  إ  اظمالئ٘مب   ا

 . (ىمةؾمٖم  رأؽمٜمة ، وإذا طمبصم  اظمالئ٘م  دطمٙم  ايمُمٝمةؿمكم

*** 

: دم ايمٗمبؿمةس يمٙمحبٝمب فمقم زمـ ضمسـ ايمٔمْمةس : ووم  رأ     ) فائدّ (

ءببةج دم َمقاومببػ احلبب  ومل ) أ  األويمٝمببببةء ايمببه ـ  ُمبةهبببب و  َمبببع احل 

.  ٕمٝمبقا فمـ أوؿمةهنؿ فمبعم ومسبٚمكم : َمّْمٙمبع فمبعم ذيمبؽ ، ونمبغم َمّْمٙمبع 

 .  (همٟمَمة ايمٗمسؿ األو  هم٘مالغم
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*** 

: ومببة  دم َمٗمبة  ايمٛمةصببحكم : ومبة  ايمُمببٝم  ا ٚمب اين دم ززمبب ة  ) فائـدّ ( 

        ايمسببٔمةدة ىمببؾ ايمسببٔمةدة أ  سمبببه  اخل َمبب  يمبصمببؾ  واصببؾ  )احلٗمببةئؼ : 

إلم اهلل وم  اصمسبةا إيمٝمف خت َمف زمٛمٖمسؽ وَمةيمؽ وىمّٙمٝم  روضمؽ همبٜمها سمٛمة  

  أدرىمٛمة زمهيمؽ َمة مل ٞم رىمبف زمٔمٙمقَمٛمبة ووم، ايمٗمبب َمـ اهلل واظم٘مةٞم  فمٛم ا 

وصمبؾ َمبةدا  دم طم َمب   اخلةد  دم أَمة  اهلل فمبع ملسو هيلع هللا ىلصومة   . وأفماميمٛمة همةيمع 

أطمٝمف اظم٠مَمـ ويمف دم اخل َم  ىمٟمصمب ايمِمةئؿ ايمٗمةئؿ زمةيمٙمٝمؾ وأصمب اظمءةه  

دم ؽمبٝمؾ اهلل همةهمٜمؿ ، وهها ضمةصؾ دم طم َم  فمبقا  اظمب٠مَمٛمكم هم٘مٝمبػ دم 

ايمٕمعارم يمُمٝم ف إَمبة  احلببَمكم  شمؿ ذىمب طم َم  الَمة ، طم َم  طمقاصٜمؿ 

ودم أٞمف  ٕمسؾ أضمءةر اظمسؼماح يمٙمُمٝم  وسمالَمهسمف وَمـ فمٛم ا ضمسك همسح 

 .  (اهلل فمٙمٝمف زمةيمٖمسقضمةت ايم٘مالغمة همةهمٜمؿ

*** 

هلل سمٔمبةلم أضمٝمبةا اهلل  سمةر   ورمي  ب  س  َمـ ىم   »: : همٗم  ورد أشمبا   ) فائدّ (

بًّة يمبف هم٘مبٟمٞمام وَمـ ؿمةيمع اؽمٚمف دم ايمسةر   ضم »، «  وىمة  َمٔمف  ق  ايمٗمٝمةَم 

ب٠مذ َمسبٙمام  دم ؿمب ٗمبف زارا وَمـ زار ويمٝمة  نمٖمبت ذٞمقزمبف َمبة وَمبـ ، «  مل   

أّرخ واومٔمبب  لسببةج اظمسببٙمٚمق  إيمٝمٜمببة  قَمببة  َمببة أو عبب  هبببة َمسببٙمؿ راضمبب  



    
   

  ***ن تعـزيف الّذرية الحبشية آلثار أهلهم المزضية نــــُـــور الفتـوحات العزشية في فـــــوائد م 35
 

ٛمسف أو نمبغما هم٘مبٟمٞمام أزا  ضمءببا  َمبـ ؿمب بؼ اظمسبٙمٚمكم وَمبـ  ىمٚمٔمبهم  ؽم 

 يمف .  ب  ٖم  ضمسسةزمة  نم  اأزا  ضمءبا  َمـ ؿمب ٗمٜمؿ 

*** 

خ َم٠مَمٛمبة  همةضبال  فمبـ فمبةمل همةضبؾ هم٘مبٟمٞمام أضمٝمبةا أ  َمـ أرّ »:  لًقد قَ

خ أضم ا  َمبـ أهبؾ ايمٔمٙمبؿ وَمـ أرّ ، وَمـ أضمٝمةا هم٘مٟمٞمام أضمٝمة ايمٛمةس مجٝمٔمة  

 « . وايم٘مام  همٜمق دم ؾمٖمةفمسف

*** 

دم ىمسةزمبف  الحبشيي: ذىمب ؽمٝم د احلبٝمب فمٝم روس زمبـ فمٚمبب  ) فائدّ (

فمٙمبقد زمةضمسبـ  فمـ ايمسٝم  الَمة  أمحب  زمبـ« فمٗم  ايمٝمقاومٝم  ايمٙم٠ميم٠م  »

مختصير مجؾ ايمٙمٝمبؾ َمٖمسبل اظم  ٛمب  ايمٛمبق ب  ىمالَمبة  صمٙمٝمببال  ؿمق ببال  هببها 

ؿ فمبعم ىمبؾ َمٛمسسبب إلم أٞمبف  سحبسّ ) :أيمٖمبةـمبف وحمِمؾ َمٔمةٞمٝمف احل٘مٚمٝمب  

بَم  ذيمؽ   زمسسٔم  أَمقر فمٙمّٝم  : ا اٞمسسةبطمغم ايمػم   أ  لٖمظ ضم 

:  ِمٝمؾ ايمٔمٙمق  ايمممبفمٝم  َمبع الطمبالص يمقصمبف اهلل دم ايمٗمِمب   األًل 

 ايمٛمٝم  . و

ٙم ببؼ ذَمببٝمؿ وفمٗمٝمبب ة نمببغم : سمْمٜمببغم ايمٗمٙمببب وايمْمّ  الجــانُ ق بب  فمببـ ىمببؾ طم 

 َمبضٝم  . 
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 صمسٛمةب َمة اؽمسٗمبحسف ايممم ٔم  اظمحٚم    .ا:  الجالح

ٙم بق   زمب و  ىمسبب ايمٖمّمةئؾ ايم  ٛمٝم . الزابع   : سمبب  ايمٖم ب زمةيمٛمسب  ايمٔم 

 : ايمبٔم  فمـ ايم طمق  دم ايمق ا ةت ايم ٞمٝمق   .اخلامس  

 ق   زمحسب ايمْمةوم  ايمبمم   .ب ٗم  ايمسٙمػ ايمّس : ؽمٙمق  ؿم السادس 

 ضٝم  . ٙمؼ زمٚم٘مةر  األطمالق ايمبّ : َمٔمةَمٙم  اخل   السابع 

بق  َمبة سمب فمق إيمٝمبف ضمةصمبةت ذود  الجـامن  هب  دم ايمب ٞمٝمة ايم ٞمٝمب  ؽم  : ايمع 

 ايمٛمٖمقس األزمٝم  . 

 . (ُمق  إلم َمة دم أ  هيؿ زمةيم٘مٙمٝم : فم   ايمْمٚمع دم ايمٛمةس وايمسّ  التاسع

*** 

َمبـ حمبب  ؽمبٚمٔم    اهلل زمـ فمٙمقد احلبًم بٝمب فمب ومة  احل:  ) فائدّ (

احلبٝمببب فمٝمبب روس زمببـ فمٚمببب احلبًمبب اظمحببب فمٚمببب زمببـ فمببب ايمبمحـ 

أ  احلبٝمببب فمٝمبب روس ىمببة  زمٚمٛمببع  َمببـ َمٛمببةز  دارا ايمٗم  ٚمبب  : ؾمببٝمبة 

ببٛم ف  
 ٗمٓمبب  همٗمبببأ فمٙمٝمببف  ملسو هيلع هللا ىلصإذ ذا  دو  ايمبٙمببق  ، همبب طمؾ فمٙمٝمببف ايمٛمبببل  وؽم 

 . احلبٝمب فمٝم روس َمـ ؽمقرة األفمعم إلم آطمب ايمٗمبآ  

*** 
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ومبة  يمبف احلبٝمبب :  اهلل زمـ فمبٙمقد احلببًم ومة  احلبٝمب فمبب :  ) فائدّ (

ٙم ٖمٛمة َمة لبق  َمـ ايمٔمٙمؿ إ ا َمة  الٚمبب  بؿ )أمح  زمـ ضمسـ ايمٔمْمةس :  ؽم 

فمٚمال  صةحلة  ، وىمؾ فمٙمؿ َمة  الٚمب  ؿ ذيمؽ َمة  ٗمِم وٞمف و ا  ب  وٞمف ، 

دم ايم٘مبق   وَمـ ايمٔمٙمؿ ايمهد َمة  الٚمب فمٚمال  صةحلة  اظمسةئؾ ايمسل َمبة سمٗمبع

بع هبق ، وايمبح  همٝمٜمة سمّمبٝمٝمع وومب  زمبال همةئب ة  وإذا رأ ب  ىمسةزمبة    ٙم ُم 

ع زمف همبال يمبف و ا  همٝمؽ همةيمعَمف همٖمٝمف اخلغم وايمػمىم  ، وإذا ىمٛم  أٞم  سم س ٙم ُم 

 .(فمٙمٝمف

*** 

ل٘مل فمـ ايمُمٝم  ضمسـ زمـ  اهلل بن علٌِ احلبصُ ًكان احلبَب عبد

مشييرفها فمببعم    أٞمببف ظمببة زار ايمُمببٝم  ضمسببـ اظم  ٛمبب  اظمٛمببقرة فمببقض خمبب

أهمّمؾ ايمِمالة وأزىمك ايمسحٝم  صمٙمس َمبة دم اظمسء  ايمٛمبقد فمٛمب  زمبةب 

صمسٚمبع همٝمٜمبة ااحلءبة َمـ ايمبوض  ايمٔمٙمٝم  همٕمٝمبسف فمـ ضمسف ضمةيم  رش ٖم  

وزمٗمٝمب  فمبعم  خضيرا الشيريفة قلنسيو  وأيمبسف زمٝمب ا ملسو هيلع هللا ىلص زم غم ايمقر  

رأؽمف زمٕمغم ؾمٔمقر َمٛمف صمٜمبا  همٙمام أهمةق وضع فمامَمسف فمعم رأؽمف ىمةيمٔمبةدة 

َمـ جمٙمسف  ب   حمؾ ٞمعويمف ـمةٞمة  أ  َمة ضمِمؾ يمبف دم سمٙمبؽ احلةيمب  شمؿ ومة  

      ، همٙمببام ضمببةذ  دم ؿمب ٗمببف زمٝمبب  احلبٝمببب فمٚمببب زمببـ  فايمسببٛمٝم  رؤ ببة َمٛمةَمٝمبب
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اهلل اجلٖمبد وىمة  اظمهىمقر إذ ذا  زمقاب احلرضة اظمحٚم  ب  طمببج  فمب 

سي 
إيمٝمف هبٚم  ومق   وأطمه سمٙمؽ ايم٘مقهمّٝم  وزممما زمٔمقد وومسٜمة دم اظمسسٗمبؾ يم 

أهؾ اخلِمقصٝم  وىمٖمةا رشهمة  وَمع ب  ضمِمبق  اليمببةس يمبف زمٝمب    ٔمبهمف

 .(طمغم ايمػم  

*** 

 شعز

َمـ طمِمةئص احلبٝمب األفمٓمؿ صعم اهلل فمٙمٝمف وآيمف وصبحبف وؽمبٙمؿ َمبة 

 ذىمبا ٞمةـمؿ هها األزمٝمةت : 

 مل لببببببسٙمؿ ومببببببط ؿمببببببف َمْمٙمٗمببببببة  أزمبببببب ا  

 

 

 وَمببببة سمالببببةءب أصببببال  دم َمبببب   ايمببببعَمـ 

 َمٛمبببف ايمببب واب همٙمبببؿ هتببببب وَمبببة وومٔمببب   

 

 

   أزمببببببب ا  دم صمسبببببببٚمف احلسبببببببـذزمةزمببببببب 

 وومٙمببببببف مل  بببببٛمؿ وايمٔمبببببكم ومببببب  ٞمٔمسببببب   

 

 

 و ا  ببببب  ـمٙمببببف دم ايمُمببببٚمس ذو همْمببببـ 

 رؤ ببببببببب  شمبسببببببببب   زم ٙمٖمبببببببببف ىمٟمَمبببببببببة 

 

 

 وَمببببة  ببببب  أشمببببب زمببببق  َمٛمببببف دم فمٙمببببـ 

 ىمسٖمبببببةا ومببببب  فمٙمسبببببة ومقَمبببببة  إذا صمٙمسبببببقا 
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ببببػ   ببببة ذا زمٚم سببببسـ   فمٛمبببب  ايمببببق ادة ص 

 هبببهد اخلِمبببةئص همةضمٖمٓمٜمبببة سم٘مبببـ أَمٛمبببة   

 

 

 ق وَمببببببـ حمببببببـَمببببببـ رش ٞمببببببةر وسا 

 *** 

 : ايمُمٝمب  فمبٚمب زمةخمبَم  ظمبة أٞمبُمٟم ومِمٝمب سمف ايمسل َمْمٙمٔمٜمة:  ) فائدّ (

بببببحك  فمبببببعم األؿمبببببال   وم بببببػ  زمبببببةظم ْملس ض 

 

 

 وأٞمببببببببب  زم ٓم بببببببببؾس ٞم ٝمبببببببببٙمٜمة وايمّّمببببببببة  

 

 

ِمؾ يمبف ايمٗمببق  دم هبها األرزمٔمب  األزمٝمبةت ام  جتةا احلرضة ايمٛمبق   ضم  

 (ث َمبباتشمال)ذىمبهة وذىمب زمٔمّمٜمؿ أ  َمـ ومة ة جتةا احلرضة ايمٛمبق   

 ؽمسءٝمب د فمةا وزمٙمغ َمـ اهلل َمٛمةا وهل هها :ا

 ت زم ببببف  همببحبببببّؼ َمببببـ أفمبْمبببببة  َمببببة ومببببببّ 

 

 

 فمبٝمٛمبببببة   زمُمبببببببين  زمٛمءببببببح   ؽمب٠مايمبببببل 

 
 وسمببقيمٛمبببببببل  دأزمبببببببة وؽمبةفمببببببب ين  وىمببببببـ

 

 

بببببببببقارم   َم 
 رم دم احلٝمبببببببببةة ودم اظمبببببببببامت 

 
 ؽمببببببع رم همببببببٝمام زمببببببفأوامحببببببؾ محببببببقرم و

 

 

   َمبْمبببببة   ؾمٕمببٖمبببببل  ألفمبببببببْمةا  زمٕمببببببببغم 

 
 ومببببببؾ ومببببب  همٔمبٙمبببب  همب١مٞمٛمبببل زمبببببؽ واشمبببببؼ

 

 

 ضمبببببةرموزمٚمببببٝمؿ  جمبببب   ومبببب  وصببببٙم   
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*** 

زمُّق  دم آطمب ايمعَمبة  همٝم٘مبق  :  قال بعض العارفني ما معناي وم   ٔم   اظم ب 

         اظمبؾمببب  إلم أومببببب ايمْمببببق اظمقصبببٙم  إلم اهلل ىمببببالبت ايمِمبببالة فمبببعم

 ملسو هيلع هللا ىلص.ايمٛمبل 

 *** 
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 ***   (ملسو هيلع هللا ىلص بعض صيغ الصالة على النيب فوائد)     *** 

صبالة اهلل ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  فم د َمبة دم فمٙمبؿ  ):   ) فائدّ ( 

، هها ايمِمبالة زمسبسامئ  صبالة اظمببة ايمقاضمب ة َمٛمٜمبة  (دائٚم  زم وا  َمٙمؽ

وَمبـ ، سم٘مبق  يمبف همب اء َمبـ ايمٛمبةر  (ؽمببٔمكم َمببة)وَمـ ومبأهة ىمبؾ  بق  

 ومبأهة ىمؾ  ق   ٘مق  ؽمٔمٝم  ايم ار ـ . 

 *** 

َمببـ ومة ببة ىمببؾ  ببق  ، : هببها ايمِمببالة زمسببسامئ  أيمببػ صببالة  ) فائــدّ (

ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم ؽمٝم ٞمة )وهل : ؛ سم٘مق  يمف هم اء َمـ ايمٛمةر  (ؽمبٔمكم َمبة)

وَمـ ومة ة ىمبؾ  بق   (حمٚم  فم د َمة دم فمٙمؿ اهلل صالة دائٚم  زم وا  َمٙمؽ

 أيمػ َمبة  ٘مق  ؽمٔمٝم  ايم ار ـ .

 *** 

ــدّ (             ضمة  وَمسبببةء  هبببها ايمِمبببالة َمبببـ واـمبببب فمٙمٝمٜمبببة صببببة:  ) فائـ

ايمٙمٜمبؿ صبؾ ):  وهبل هبها ملسو هيلع هللا ىلص ضمرض فمٛم  وهمةسمبف ايمٛمببل (فممم َمبات)

وفمبعم صمػم بؾ ، وؽمٙمؿ وزمةر  فمعم ؽمٝم ٞمة وَمق اٞمة حمٚم  وفمعم ىمؾ ٞمبل 

 .( وفمعم أيب زم٘مب وفمعم ىمؾ ورم، وفمعم ىمؾ َمٙمؽ 
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 *** 

سمٔمبةلم َمبـ  رمحف اهللهها ايمِمالة ومة  همٝمٜمة ايمُمٝم  ايمسٝمقؿمل :  ) فائدّ (

ومباءهتة ىمؾ يمٝمٙم  مجٔم  ويمق َمببة واضمب ة مل  ٙمحب ا دم ومبػما إ ا  از  فمعم 

ايمٙمٜمبؿ صبؾ وؽمبٙمؿ وزمبةر  فمبعم ؽمبٝم ٞمة حمٚمب  ):  وهل هها  ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمبل

ايمٛمبل األَمبل احلبٝمبب ايمٔمبةرم ايمٗمب ر ايمٔمٓمبٝمؿ اجلبةا وفمبعم آيمبف وصبحبف 

 . (وؽمٙمؿ سمسٙمٝمام  

 *** 

 ريض اهلل فمٛمبفوهبها ايمِمبالة يمسبٝم ٞمة أيب احلسبـ ايمُمبةذرم :   ) فائدّ (

ايمٙمٜمبؿ صبؾ وؽمبٙمؿ ):  ظمبة ايمقاضم ة َمٛمٜمة زمامئ  أيمػ صبالة وهبل هبهاا

وزمةر  فمعم ؽمٝم ٞمة وَمق اٞمة حمٚم  ايمٛمبببقر ايمهاسمببل وايمسببب ايمسبببةرد دم 

 .  (ؽمببةئبب األؽمببامء وايمِمٖمةت

 *** 

وصمبب  دم زمٔمببض اظمءببةَمٝمع اظمٔمسببػمة أ  هببها ايمِمببالة اظمبببة :  ) فائــدّ (

ايمٙمٜمبؿ صبؾ وؽمبٙمؿ ):  هبها ايمقاضم ة َمٛمٜمة سمٔم   د ائؾ اخلغمات وهل

ؼ زمببف فمٙمببببؿ اهلل َمببـ وزمةر  فمعم ؽمٝم ٞمة وَمق اٞمة حمٚم  فم د َمبة سمٔمببببببٙمّ 
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ايمقاصمببببببةت واجلةئببببببعات واظمسبسحٝمالت سمٖمِمببٝمال  وإمجبة ا  َمببـ  ببق  

 . (طمٙمؼ اهلل ايم ٞمٝمة إلم  ق  ايمٗمٝمةَم  ىمؾ  ق  أيمػ َمبة

 *** 

د ايمٔمببةد وٞمٗمٙمٜمبة فمبـ دم إرؾمبة هها صالة ذىمبهة اظمٙمٝمبةرد:   ) فائدّ (

ؾمٝم ف ايمٔمالَم  أمح  زمـ ضمءب وومة  إهنة أهمّمؾ ايمِمٝمغ فمعم الؿمبالق : 

ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  فمب   ورؽمقيمؽ ايمٛمببل األَمبل وفمبعم آ  )

ؽمٝم ٞمة حمٚم  وأزواصمف أَمٜمةت اظم٠مَمٛمكم وذر سف وأهؾ زمٝمسبف ىمبام صبٙمٝم  

  فمبعم فمعم ازمباهٝمؿ وفمعم آ  ازمباهٝمؿ دم ايمٔمةظمكم إٞمؽ محٝم  جمٝم  ، وزمبةر

ؽمببٝم ٞمة حمٚمبب  فمببب   ورؽمببقيمؽ ايمٛمبببل األَمببل وفمببعم آ  ؽمببٝم ٞمة حمٚمبب  

وأزواصمف أَمٜمةت اظم٠مَمٛمكم وذر سف وأهؾ زمٝمسف ىمبام زمةرىمب  فمبعم ازمببهٝمؿ 

وفمعم آ  ازمبهٝمؿ دم ايمٔمةظمكم إٞمؽ محٝم  جمٝم  ، وىمبام  ٙمٝمبؼ زمٔمٓمبٝمؿ رشهمبف 

وىماميمف ورضة  فمٛمبف وىمبام  بب وسمببىض دائبام  أزمب ا  فمب د َمٔمٙمقَمةسمبؽ 

ورىض ٞمٖمسؽ وزٞم  فمبؾمؽ أهمّمؾ صالة وأمتٜمبة ىمٙمبام وَم اد ىمٙمامسمؽ 

ذىمب  وذىمبا ايمهاىمبو  ونمٖمبؾ فمبـ ذىمبب  وذىمببا ايمٕمبةهمٙمق  وؽمبٙمؿ 

 . (سمسٙمٝمام  ىمهيمؽ وفمٙمٝمٛمة َمٔمٜمؿ

*** 
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: وممة أصمةز زمف احلبٝمب ايمٖمةضؾ أمح  زمـ فمب اهلل زمةهمٗمٝمف يم٘مبؾ  ) فائدّ ( 

ايمٙمٜمؿ صؾ وؽمٙمؿ وزمةر  فمبعم ؽمبٝم ٞمة حمٚمب  ايمٛمببل األَمبل  )أَمب َمٜمؿ : 

ٗمب  وسمٖمببج هببة ايم٘مببب وفمعم  آيمف وصبحبف وؽمبٙمؿ صبالة  بؾ هببة ايمٔم 

وهتببق  هبببة األَمببقر ايمِمببٔمةب وسمبضببٝمؽ وسمبضببٝمف  الضييررو ببعو  هبببة 

 .  (رب ايمٔمةظمكم وسمبىض هبة فمٛمة  ة

 *** 

ايمٙمٜمؿ صؾ وؽمٙمؿ وزمةر  فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚمب   )  هها ايمِمالة:   ) فائدّ (

       زمٔم  صبالة ايمٔمُمبةء  َمـ ومة ة (وفمعم آيمف فم د ىمام  اهلل وىمام  ٙمٝمؼ زم٘ماميمف

 نمٖمب اهلل يمف أيمػ ذٞمب َمـ ايم٘مبةئب. (فممم َمبات)

 *** 

: هببها ايمِمببالة أصمببةز ايمسببٝم  فمٚمببب زمببـ حمٚمبب  ؾمببْمة احلبٝمببب  ) فائــدّ (

 فمب اهلل زمـ فمٙمقد احلبًم : 

 صببببببببعم اهلل فمببببببببعم ؿمبببببببببف

 

 طمبببببببغم اخلٙمبببببببؼ وأفمببببببببالهة 

ببَمبببببببة  ار أزمببببببل ايم٘م  بببببببب   وايم٘م 

 

 هةوايمبعهببببببببببببباء  وأزمٛمببببببببببببة 

  *** 
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 ***      اجازات ووصايا     ***
:          إجــاسات مـن احلبَب عـَـدرًس بن عـنز احلبصُ للحبَب 

 : اهلل بن علٌِ احلبصُ عبد

ايمسسبٝمح ايمقارد زمٔم  اجلٚمٔم  ؽمبحة  اهلل وزمحٚم ا ؽمببحة  اهلل دم  أجاسي

يمبؽ وشمقازمف  ٕمٖمب اهلل يمٗمةئؾ ذ (َمةئ  َمبة)ايمٔمٓمٝمؿ وزمحٚم ا وأؽمسٕمٖمب اهلل 

 أيمػ ذٞمب .  وعشرينَمةئ  أيمػ ذٞمب ويمقايم  ف أرزمٔم  

*** 

ىمؾ  ق  وطمةصبٝمسف يمٙمٖمسبقح  (ؽمبٔمكم َمبة) ٘مبر  هها ايمهىمبدم  ًأجاسي

َمبب ع ايمبب ائع مل   بة)و ِمٝمؾ ايمٔمٙمؿ يمٙم افمل زمف ويمٖمبوفمف أ ّمة  وهبق : 

 . ( بغ دم إٞمُمةئٜمة فمقٞمة  َمـ طمٙمٗمف

*** 

َمةئب  )زمٝمةء ايمٛمب اء «  يمْمٝمػ »ؽمٚمف سمٔمةلم ازمٔم  ىمؾ صالة سم٘مبار  ًأجاسي

بؾ ايمِمبٕمغم وؽمببع فمب د  (وؽمس  وشمالشمكم َمبة ٚم  وهبق فمب د ضمبوهمبف زمةجل 

 الؽمبقع .

*** 
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َمةئ  وأرزمع وؽمببٔمكم َمببة يم٘مبؾ «  ضملٌّ ومٝمق  »ؽمٚمٝمف سمٔمةلم اسم٘مب ب  وَمٛمف

 َمْمٙمب .

*** 

الصمبةزة َمبـ احلبٝمبب ضمسبكم  اهلل بن عـلٌِ احلبـصُ ًللحبَب عـبد

ودم :  (َمةئب  َمببة)طمبالص دم ومبباءة ال الحبشييزمـ حمٚمب  زمبـ ضمسبكم 

.  (ايمٙمٜمؿ صؾ فمعم ؽمٝم ٞمة حمٚم  ايمٛمبل األَمل وفمعم آيمف وصحبف وؽمٙمؿ)

ايمٙمٜمؿ اىمٖمٛمل زمحاليمؽ فمبـ ضمباَمبؽ ، وانمٛمٛمبل زمٖمّمبٙمؽ فمٚمبـ )ودم : 

زمٔم  صالة اجلٚمٔم  ، وهل َمٛمسقزم  يمسبٝم ٞمة فمبقم زمبـ أيب ؿمةيمبب  (ؽمقا 

 ىمب  اهلل وصمٜمف . 

*** 
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:         تلنَذي الصَخ إجاسات احلبَب عبداهلل بن علٌِ احلبصُ ل
 :عبد حسني بامعبد 

 دم ومباءة ؽمقرة سمبةر  اظمٙمؽ زمٔم  ومباءة دفمةء رؤ   ا ال . أجاسي

َمبببة دم ايمسببٖمب َمببع احلببط  عشييرؽمببقرة ومببب ش إضمبب    ًيف قــزاءّ

ايمٙمٜمبؿ أؿمٔمٚمٛمبل ىمبام أؿمٔمٚمبسٜمؿ ،  »وايمؼمضمة ، وسمٗمق  زمٔمب  ىمبؾ َمببة : 

 .«ل ىمام آَمٛمسٜمؿوآَمٛمّ 

ؽمببع َمببات ، ودم وايمعيمعيمب  وومبب ش  ؽمقرة ايمٔمٙمؼ وايمٗمب ر ًيف قزاءّ

وهبق رب ﴿إلم  ﴾يمٗم  صمةءىمؿ رؽمق  َمـ أٞمٖمسب٘مؿ﴿َمـ ومقيمف سمٔمةلم : 

 .﴾ايمٔمبش ايمٔمٓمٝمؿ

*** 

ومباءة اظمٔمقذسمكم دم ايمبٔم  ةت وومة  : )َمـ واـمب فمعم ذيمؽ  ًمما أفادي

 مل  ٔمؿ  ومل  بَم (.

 

*** 
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يمٝمبف زمٔمبض أضمقايمبف ، ازمٗمباءة هها األزمٝمةت زمٔمب  أ  ؾمب٘مك  ًأفادي أٍضًا

 هل: و

  ببببة رب هٝمبببب  يمٛمببببة َمببببـ أَمبٞمببببة رؾمبببب ا

 

 

 واصمٔمببببؾ َمٔمقٞمسببببؽ ايمٔمٓمٚمببببك يمٛمببببة َمبببب دا 

 و ا سم٘مٙمٛمببببببببببة إلم سمبببببببببب زمغم أٞمٖمسببببببببببٛمة  

 

 

 همبببةيمٛمٖمس سمٔمءبببع فمبببـ إصبببالح َمبببة همسببب ا 

 أَمبببقم  بببةأٞمببب  ايمٔمٙمبببٝمؿ وومببب  وصمٜمببب   

 

 

 ؽمبببببببةئال  و ببببببب اوصمٜمبببببببة  إلم رصمبببببببةء   

 ويمٙمبصمبببببببةء شمبببببببقاب أٞمببببببب  سمٔمٙمٚمبببببببف  

 

 

 همةصمٔمببببببؾ شمببببببقايب دوا  ايمسببببببؼم رم أزمبببببب ا 

 *** 

ايمٙمٜمببؿ إين أؽمببٟميمؽ زمٛمببقر وصمببف اهلل  »: ًأجــاسي يف الةــلّ العةَنَــْ  

ايمٔمٓمببٝمؿ ايمببهد َمببن أرىمببة  فمبببش اهلل ايمٔمٓمببٝمؿ ، وومةَمبب  زمببف فمببقامل اهلل 

              ايمٔمٓمبببٝمؿ ، أ  سمِمبببقم فمبببعم َمق اٞمبببة حمٚمببب  ذد ايمٗمببب ر ايمٔمٓمبببٝمؿ وفمبببعم

آ  ٞمبل اهلل ايمٔمٓمٝمؿ زمٗم ر فمٓمٚمب  ذات اهلل ايمٔمٓمبٝمؿ دم ىمبؾ ظمحب  وٞمٖمبس 

دم فمٙمؿ اهلل ايمٔمٓمٝمؿ صالة ومةئٚم  زم وا  َمٙمؽ اهلل ايمٔمٓمٝمؿ سمٔمٓمبٝمام   فم د َمة

ؿ فمٙمٝمف وفمعم آيمف َمالبؾ حلٗمؽ  ة َمق اٞمة  ة حمٚم   ة ذا اخلٙمؼ ايمٔمٓمٝمؿ وؽمٙمّ 
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ذيمؽ وامجع زمٝمٛمل وزمٝمٛمف ىمام مجٔم  زمبكم ايمببوح وايمبٛمٖمس ـمبةهبا  وزمةؿمٛمبة  

 ٗمٓم  وَمٛمةَمة  ، واصمٔمٙمف  ة رب روضمة  يمها  َمـ مجٝمبع ايمقصمبقا دم ايمب ٞمٝمة 

 .«ؾ امطمبة  ة فمٓمٝمؿ ومب

*** 

) ا إيمف إ ا اهلل اظمٙمؽ احلؼ اظمبكم ( َمةئ  َمببة ىمبؾ  بق   ًأجاسي أٍضًا يف  

زمٔم  صالة ايمٓمٜمب وزمٔمب  األطمبغمة حمٚمب  رؽمبق  اهلل ايمِمبةدق األَمبكم ، 

    ، وومببة  إ   ﴾رب إين ظمببة أٞمعيمبب  إرم  َمببـ طمببغم همٗمببغم﴿وَمةئبب  َمبببة َمببـ 

رب إين ظمبة أٞمعيمب  إرم  َمبـ ﴿ ٞمبل اهلل َمقؽمك ظمة سمبقلم إلم ايمٓمبؾ ، ومبة :

 ىمة  زمٔم  ايمعوا  . ﴾طمغم همٗمغم

*** 

 ؽمقرة ايمقاومٔم  زمٔم  صالة ايمٔمٌم . ًأجاسي يف قزاءّ   

*** 

صالة رىمٔمسكم ىمؾ  ق  َمـ صالة ايمّمحك زمٔم  َميض رزمع ايمٛمٜمبةر  ًيف  

 ﴾أهمبأ سؿ َمة متٛمق   ﴿ؽمقرة ايمقاومٔم  إلم ومقيمف سمٔمةلم : وومباءة دم األولم 

إلم  ﴾أهمببأ سؿ َمبة متٛمببق   ﴿ ايمبىمٔمب  األطمببغمة وؽمبقرة ايم٘مبةهمبو  ، ودم

 آطمب ايمسقرة وؽمقرة الطمالص وزمٔم  ايمٖمة   آ   ايم٘مب .



    
   

  ***ن تعـزيف الّذرية الحبشية آلثار أهلهم المزضية نــــُـــور الفتـوحات العزشية في فـــــوائد م 50
 

*** 

ومباءة اخلٚمس ايمسقر  ب أ دم ىمؾ ؽمقرة زمةيمبسٚمٙم  وخيسؿ هبة  ًأجاسي يف

وذىمب همٝمٜمـ ضم    فمـ ايمٛمببل صبعم اهلل فمٙمٝمبف وؽمبٙمؿ وهبق هبها ، ودم 

سم٘مبببق  أَمالبببؾ  احلببب    : أ بببب  بببة صمببببغم إذا طمبصمببب  دم ؽمبببٖمب أ 

أصحةزمؽ هٝمئ  وأىمالبهؿ زادا  همٗمٙم  ٞمٔمؿ زمبٟميب أٞمب  وأَمبل ومبة  همبةومبأ 

  ﴾وإذا صمةء ٞمٌم اهلل وايمٖمسح ﴿ ﴾ومؾ  ة أهية ايم٘مةهمبو   ﴿هها ايمسقر :

وومبؾ أفمبقذ  ﴿، ﴾وومؾ أفمقذ زمبب ايمٖمٙمبؼ  ﴿،  ﴾وومؾ هق اهلل أضم   ﴿

واهمسسح ىمؾ ؽمقرة زمبسبؿ اهلل ايمببمحـ ايمببضمٝمؿ ، واطمبسؿ  ﴾زمبب ايمٛمةس 

هبة ، ومة  صمبغم همام زيم  َمٛمبه فمٚمٙمبسٜمـ وومببأت هببـ أىمبق  دم  ومباءسمؽ

 أضمسٛمٜمؿ هٝمئ  وأىمالبهؿ زادا  ضمسك ارصمع َمـ ؽمٖمبد . 

*** 

سمٟمشمبت زمبةحلٚمك همٟمرؽمبٙم  إيمٝمبف َمبـ خيبػما و ْمٙمبب َمٛمبف ايمب فمةء ًمزّ  

فمممب   إضم    ﴾يمئال  ومب ش  ﴿همٟمرؽمؾ إرم َمٔمف اومبأ زمٔم  ىمؾ صالة 

  سمٔمةلم . َمبة هم اوَم  فمعم ذيمؽ همحِمؾ ايمُمٖمةء زم١مذ  اهلل

*** 
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: أصمةز احلبٝمب فمٙمقد زمـ ز ـ احلبًم احلبٝمب ز ـ زمـ فمٚمبب  ) فائدّ (

أدطمببؾ َمببـ زمببةب ايمسببال   الشييريفةفمٝم  بب  زمٗمقيمببف : إذا دطمٙمبب  اظم  ٛمبب  

زمٙمٖمظ : )ايمِمبالة وايمسبال  فمٙمٝمبؽ  بة  ملسو هيلع هللا ىلصالب َمـ ايمِمالة فمعم ايمٛمبل ىماو

ب زمةيمب طمق  َمبـ زمبة ا  ب  َم  ؽمٝم د  ة رؽمق  اهلل ومٙم   ضمٝمٙمسل أدرىمٛمل( وأ  

وايمسسبٙمٝمؿ  ملسو هيلع هللا ىلصايمسال  إلم فمٛم  َمقاصمٜم  ؽمٝم ٞمة احلبٝمب اظمِمْمٖمك حمٚمب  

 فمعم صةضمبٝمف ومبؾ أ   بىمع ايمسحٝم  .

*** 
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 ***       ادعية وفوائد     ***
ايمٙمٜمبؿ  »: َمـ  از  هها ايم فمةء ؽمبٔمكم َمببة جمببب يمٙمٖمببج :  ) فائدّ (

و ٗمببكم ، ٙمببؿ اخلببةئٖمكم َمٛمببؽ وفم  ، إين أؽمببٟميمؽ طمببق  ايمٔمببةظم كم زمببؽ 

 «. فمٙمٝمؽ اظمسقىمٙمكم

 *** 

 ٔمٙمٚمٛمبة  ملسو هيلع هللا ىلص: فمـ فمب اهلل زمـ َمسٔمقد ومبة  : ىمبة  رؽمبق  اهلل  ) فائدّ (

ػ زمبكم ايمٙمٜمبؿ أيّمب »ىمٙمامت ومل  ٘مـ  ٔمٙمٚمٛمبة هبل ىمبام  ٔمٙمٚمٛمبة ايمسُمبٜم  : 

ومٙمقزمٛمة وأصٙمح ذات زمٝمٛمٛمة واه ٞمة ؽمبؾ ايمسبال  ، وٞمءٛمبة َمبـ ايمٓمٙمبامت 

إلم ايمٛمببقر وصمٛمبٛمببة ايمٖمببقاضمش َمببة ـمٜمببب َمٛمٜمببة وَمببة زمْمببـ وزمببةر  يمٛمببة دم 

ؽمامفمٛمة وأزمِمةرٞمة وومٙمقزمٛمة وازواصمٛمة وذر ةسمٛمبة وسمبب فمٙمٝمٛمبة إٞمبؽ أٞمب  أ

 ايمسقاب ايمبضمٝمؿ .

*** 

: َمبـ أضمبب أ   ٘مسبة  زمةظم٘مٝمبة   دعاء عن سَدنا علُ بـن أبـُ يالـب   

األوذم همٙمٝمٗمؾ دم آطمب جمٙمسف أو ضمكم  ٗمق  : ﴿ؽمبحة  رزمؽ رب ايمٔمعة 

 بة فمام  ِمٖمق  وؽمال  فمعم اظمبؽمٙمكم واحلٚم  هلل رب ايمٔمبةظمكم﴾ ايمٙمٜمبؿ 
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ب   وهبق أومب   َمبـ سمٗمبّ   ؽمؿ األفمٓمؿ وهق أفمٓمؿ  ةَمـ يمف ا ا      فمبعم ايمٗم 

َمـ يمٝمس يمف ضم    ٔمٙمؿ وهق أفمٙمؿ ٞمسٟميمؽ زمٟمؽمامئؽ احلسٛمك وىمٙمامسمؽ   ة

وأ  سمْمٜمب ، ايمسةَمةت أ  جتٔمؾ ؽمةئب أفماميمٛمة َمـ مجٙم  األفمام  ايمعاىمٝمةت 

وأ  هتبب يمٛمبة زمءٚمٝمبؾ فمٖمبق  ، ـمقاهبٞمة وسائبٞمة َمـ مجٝمع ايمسبٝمئةت 

وأ  ، بَمؽ َمبة ختٙمبؾ أومقايمٛمبة وأهمٔمةيمٛمبة َمبـ ؾمبقائب ايمٛمٝمبةت وواؽمع ىم

وأ  سمالبسٛمة زمبةيمٗمق  ايمالةزمب  دم احلٝمبةة ، سمقهمٗمٛمة يمسةئب األفمام  ايمِمةحلةت 

  فمبعم ؽمبٝم  ايم٘مةئٛمبةت حمٚمب  وصؾ وؽمٙمؿ وزمبةر  وىمببّ ، وزمٔم  اظمامت 

وفمببعم آيمببف وصببحبف وسمببةزمٔمٝمٜمؿ وفمٙمٝمٛمببة َمٔمٜمببؿ صببالة وؽمببالَمة  وزمبىمبب  

 .  (َمكم ايمٙمٜمؿ آَمكمَمةداَم  األرضق  وايمساموات آ

*** 

سَنا احلسن بن علـُ ريـُ اهلل عنونـا     ملسو هيلع هللا ىلص هذا الدعاء علنى النيب
ايمٙمٜمبؿ اومبه  دم ومٙمببل  »، ويمف ومِمب  َمبهىمقرة دم حمة بة ؛ وهبق: منامًا 

ٖم    فمٛمبف ومبق   بٔم  رصمةء  واومْمع رصمةئل فمٚمـ ؽمبقا  ، ايمٙمٜمبؿ وَمبة ض 

 عبب فمبعم وومٌم فمٛمف فمٚمقم ، ومل سمٛمسف إيمٝمف رنمبسل ، ومل سمبٙمٕمف َمسٟميمسل ومل

ٛمل زمبف يمسةين ممة أفمْمٝم  أضم ا  َمـ األويمكم وامطمب ـ َمـ ايمٝمٗمكم هم ِّمب

 ٗمببأ دم ىمبؾ وومب  وَمبع اهمسسبةح  « ة أرضمؿ ايمبامحكم ،  بة رب ايمٔمبةظمكم 
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األدفمٝمبب  زمحسببب ا اؽمببسْمةفم  )شمالشمببة ( همببٟمىمالب و ٗمبببأ يمٗمّمببةء احلةصمبب  

 .ويمسٖمب   ا ؿ وسفم  الصمةزم  

*** 

َمبـ  »:  ملسو هيلع هللا ىلص: ومبة  رؽمبق  اهلل  عن أنس بن مالك ريُ اهلل عنـى قـال  

ىمسب اهلل يمف أيمػ أيمػ ضمسٛم  وحمك فمٛمبف  «ؽمبحة  اهلل وزمحٚم ا  »ومة : 

 أيمػ أيمػ ؽمٝمئ  ورهمع يمف أيمػ أيمػ درصم  ، وَمـ زاد زادا اهلل . 

*** 

سمقىمٙم  فمعم احلبل ايمبهد  ا  ٚمبقت احلٚمب  اهلل  »: َمـ ومة  :  ) فائدّ (

 ا  «إلم آطمب ايمسقرة ايمهد مل  س ه ويم ا  ومل  ٘مـ يمف رش ؽ دم اظمٙمؽ .. 

  رضا ىمؾ نء أمهف. 

*** 

زمٔمب   ٗمبق  فمـ احلبٝمب فمقم زمـ فمب  ايمبضمبٚمـ اظمُمبٜمقر أٞمف :  ) فائدّ (

ايمٙمٜمبؿ إين أؽمبٟميمؽ  ) :هبها ايمب فمةءا   ٕمسؾ    ف و ٚمسح هببام وصمٜمبف 

بببةب وايمسببٝمئةت وايمٕمٝمببب   ايمع ٛمبب  واظمحببب  واجلٛمبب  وأفمببقذ زمببؽ َمببـ ايمسس

 .(وايمٛمٚمٝمٚم  وايمٖمسٛم 

*** 
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اهلل زمبـ فمٙمبقد احلب اد  : هها ايم فمةء  بو  فمـ احلبٝمب فمبب  () فائدّ 

 ببة ؽمببةسمب األضمببقا   ا سم٘مُمببػ يمٛمببة ضمببة  وارزومٛمببة َمببـ رزومببؽ )وهببق : 

ىمٖمٛمة رش َمة سمٟم  زمبف األ بة  ااحلال  وزمةر  يمٛمة دم األهؾ واظمة  وايمٔمٝمة  و

 .  (وايمٙمٝمة 

 *** 

: هها ايم فمةء فمٙمٚمف زمٔمض األَمقات الَمة  ايمُمٔمباود وذىمب  ) فائدّ (

إذا أصبةزمؽ أَمبب هيٚمبؽ َمبـ أَمبقر ايمب ٞمٝمة وامطمببة  :يمف ومِم  وومبة  يمبف

ايمٙمٜمؿ إين أٞمعيم  زمؽ َمة هيٚمٛمل َمـ أَمقر ايم ٞمٝمة وامطمبة هم١مٞمبف  ا ): فقل

همٙمؿ أز  أدفمق هبة دم  :ومة  الَمة  ايمُمٔمباود ( بهمع ايمبالء إ ا َمـ أٞمعيمف

 ىمؾ أَمب َمٜمؿ إلم وومسل هها . 

 *** 

اهلل زمببـ  فمبببب  بد احلبٝمببب أصمببةز احلبٝمببب صببةدم اجلٖمبب :ًهــذا الــدعاء

ايمٙمبببٜمؿ ضمٗمبببؼ همٝمببببؽ  بببٗمٝمٛمل واضمٖمببظ فمببقم د ٛمببل  )فمبببٙمقد احلببببًم : 

 .(ملسو هيلع هللا ىلصواىمٖمٛمل رش َمـ  ٠مذ ٛمل زمحؼ  ا إيمف إ ا اهلل حمٚم  رؽمق  اهلل 

 *** 
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ايمٙمٜمؿ ٞمقر ومٙمبل زمٟمٞمقار َمٔمبهمسؽ واهمبسح رم همسبقح ايمٔمبببةرهمبببكم ):  دعاء

ٔمٚمٙمٛمل دم ؿمةفمسبؽ وهبب يمبل َمبببة وهبسبببف يمٔمببببةد  ايمِمببةحلكم واؽمبس

 . (واصمٔمؾ يمسةين رؿمبة  زمهىمب 

*** 

 ،واصمٔمبؾ مجٝمبع سمقصمٜمبة  إيمٝمبؽ، مجع مهبقَمل فمٙمٝمبؽ أايمٙمٜمؿ ):  دعاء

واصمٔمؾ ؾمبٕمقم زمءقاَمبع وىمقاَمبؾ ، وأؽمٔم ين زمةيمٗمبب وايمعيمٖمك يم  ؽ 

واضمبببس ـمببقاهبد وسائبببد زمالبببةت ايمسقىمببؾ ، حمةزمببؽ وَمباضببٝمؽ 

يمٔمبقد ب  دائبؿ ايمقومبق  زمِمبٖم  ا، ضمسك أىمق  زمؽ َمٛمؽ إيمٝمبؽ ، فمٙمٝمؽ 

 .  (زمكم    ؽ

*** 

ايمٙمٜمؿ ضمٗمؼ همٝمؽ  ٗمٝمٛمبل واضمٖمبظ فمبقم د ٛمبل واىمٖمٛمبل رش َمبـ ):  دعاء

 .(ملسو هيلع هللا ىلص ٠مذ ٛمل زمحؼ  ا إيمف إ ا اهلل حمٚم  رؽمق  اهلل 

*** 

ؾمٝمبئة  أضمب إيمٝمف َمبـ أ    سبٟم  ايمٔمةهمٝمب  ،  سٟم    ايمٙمٜمؿ  ةَمـ َمة  ):  دعاء

 . (ٞمسٟميمؽ ايمٔمةهمٝم  دم ايم ٞمٝمة وامطمبة

*** 
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يمْمٝمبػ  بة َمبـ وؽمبع  يمْمٝمبػ  بة يمْمٝمػ  ة ؽمٟميمؽ  ةايمٙمٜمؿ إين أ): دعاء 

يمْمٖمف أهؾ ايمسباموات واألرض أؽمبٟميمؽ أ  سمٙمْمبػ يب دم طمٖمبل طمٖمبل 

طمٖمل يمْمٖمؽ اخلٖمل اخلٖمل اخلٖمل ايمهد إذا يمْمٖم  زمف ألضم  َمـ فمبةد  

ٖمل هم١مٞمؽ ومٙم  وومقيمؽ احلبؼ اظمببكم  اهلل يمْمٝمبػ زمٔمببةدا  ببزق َمبـ  ))ىم 

 .                     (( ُمةء وهق ايمٗمقد ايمٔمع ع

*** 

: ايمٙمٜمؿ جمٝمب اظمّمْمب إذا دفمةا ارضمؿ َمـ فمٓمبؿ َمبضبف وفمبع ) دعاء ( 

وومؾ دواا وضٔمٖم  ضمٝمٙمسف وومقد زمبالا همٟمٞمب  َمٙمسءبٟما  داءاؾمٖمةا وىمالب 

ورصمةا وفمقٞمف وؾمٖمةا رب فمءعت وم ر  وومٙمب  ضمٝمٙمسبل ، وضبٔمٖم  

ومببق  وسمةهبب  هم٘مببب  واؾمبب٘مٙم  ومّمببٝمسل وأٞمبب  َمٙمءببٟمد ووؽمببٝمٙمسل 

ٙمٝمسبل  بة َمبـ  ٔمٙمبؿ سد وإيمٝمؽ ارهمع زمالل وؾم٘مة سل وارصمبق  يمب همع زم

 وفمالٞمٝمسل .

*** 

 ة ؽمبةسمب األضمبقا   ا سم٘مُمبػ يمٛمبة ضمبة  وارزومٛمبة َمبـ رزومبؽ  ):  دعاء

احلال  وزمةر  يمٛمة دم األهؾ واظمة  وايمٔمٝمة  واىمٖمٛمة رش َمة سمٟم  زمبف األ بة  

                             . (وايمٙمٝمة 
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